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 ... تسدزود یاهتشادداب
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 (اکیرمآ رد امنیس هراتس راکمه) یحلاص دیعس :زا

 ! دنشاب فاعم تایلام تخادرپ زا یتسیاب زین اه مامح یاه یچلامتشمهیلک « دزادرپن تایلامهدباه مناخ دشاب رارق رگا #
 (! نامدوخ ملفلاعیرس نیدقتنم هجوت لباق) دنک یم فرص تقو تعاس یس «دقن ره نتشون یارب اکبر مآ یامنیسنادقتنم هکلم #
 .تسا هتشاذگ یگنسکشرو هب ور هسنارف یامنیس « تسا هدسریداصتقاتیقفوم جوا هب اکیرمآ یامنیسس هکیلاح رد #

 ناموت نویلیم داتشه اینو راک ملیف

 !شناگ دننک هیهت تسد یور جرخ

 !؟ تسا هتشاذگ

 « اهناوراک »ملیف هرابرد تبحص الا
 هدسر لقع هب هچذآ « تسین یبهژاث فرح ,

 دیاهدینشنارنیا عطق روطب اما ..هش هتفگ

 نویلیم دانشه "نونکات روبزم ملیف هک
 تسدیرادبد روطچ ! هتشادر جرخ ناسوت
 هبانب ۰ ملیف ناراکر دنا تسد زا یکناب داد
 «مرادن یدیدرن شاهتفگ رد هک وا تیاور

 ۲اق «اهنا وراک » ملیف

 :هتشاذگج رخشناگدنزاس تسد یور ناموت
 نیرتج رخ بیتح«مینک باسحرگ !تبسنهب: متفگ
 رتشیب«[رتاپوئلک » نیمه امنیس خیرات ملیف
 و تشادنرب جرخ رالد نویلیم 40 زا
 ررضزجب عوضوم نیمه رطاخب هک ینادیم
 تفگ!تشادنشاهدن زاسیناپمک یارب  یلصاح

 نامسآ » یتقو ینادیم : متفگ. مئادیم
 دنزاسب دنتساوخ ار « یمنهج شارخ

 ینایمک ود هک دنتشادن لوپ اهینایمک ردقنآ
 ملیف نیا اق دنتشاذگ مهیور ار ناشیاهلوپ
 ینادیم: متفگ . منادیم : تفگ ؟ دنزاسب ار
 «نیئوک ینوتنا» زجب « اهناوراک » هک
 نادرگراک هن « دراد یززاسلوپ هشیپرنه هن
 هدنزاس رداکو < یلباق و راد مسر و منا
 زا مه ار نیا : تفک ؟ دگنبیم شیاپ مه
 هچ سپ : . مئادیم و ماهدید كيدرت
 مقر یور تهج یل هک یراد یتموصخ
 : تفگ ؟یروآیم راشف ناموت نویلیم ۸۰

 هتفهكب یارب ادخ هدنب كي

 تروص یراک و دریگیم ناموت رازه ۰

 عورش ار شراک زونه یرگید,_دهدیمن
 ب ته دیدرت مه شدمب رد و بس هدرکن
 تیم زادنایپ كناب رد ار شدزمتسد كچ

 یستقو «زرواشک یلعدمحم اب « دنک
 اب از هورگ دارفا زا نت دنچ هک دوندیم
 و س دناهدرک هبهت شیارب هک یکالبداک

 له هب دیاب - تسایصاصتخا النم
 زور هس وارهق و دنکیم رهق « دنناسرب
 یرادربلیفنایرج مامت و دماجنایم لوطب
 هب شجرخ هتبلا و دباوخیم وازان رطاخب
 هک تسا ملسم دوخیم هتشاذگ ملبف باسح
 .دراذگیم منهجهبرس جراخم هنوگنیا
 1 متشادیمن ار نیا

 بت ۱۰ هحفص [7

 +۰ نویلیم داتفه ن

 نیب هقباسم » هرود نیمهدزیس [ل

 هدنرب یاهملیف شهاک اب « شیمینا یللملا
 لاسا یاهملیف « داد نایاپ دوخ راکب
 لاس دتسنچ یاهسلیف اب سایق رب

 یلزانونیئاپیطسرد.ماهدوب دحاش هک هتشذگ
 هب ریز یاهملیفلاساا همانربرد .تشاد رارق

 :هتخاس) نیچ یاهلافترپ ! دمآرد شیامن

 «( یکاف وتا )» ملیف باب « ( رتسیرب ناج
 هدش بلاق شیامن « (نمدوعوک ) ینشجرب

 هلحرم« (یتپاراس) اهمشخ «(نمیت تیوه)
 متسه دنمتورت یتقو « ( كيلس یرنه) اه
 وشیا) باوخب ت یزاب ۰ (یپیلف كرد)

 یگتسخ سک ره هک «هدیاه» مناخ قیفد ,(نکیو وکنای لسرام): هزرابم « (یگرب
 یلیور« ( كيووکینواد فیروب ) ۱۷

 تنشیو) یزتناف« (نکر ام ردناکلا) هنابش
 روشک نایم زا لاسا یاهملیف . (زنیلاک
 ,یوالسگ ویاکیرمآ ۰ اداناک ۰ ناتسهل یاه
 .دندوب هدش باختنا ناتسگنا و ایلاتیا

> 

 «هدیاه » هک دوب هدمآ هلجم رد []

 هکنیا و هدرک ضارتعا تایلام تخادرپ هب
 نوچ « دنزادریب تایلام دیابن نادنمرنه»

 یارب مدرم و تسیرنه راک كي ام راک»
 بیم هراباک 4 هنازور یگتسخ ندرکر د

 "«؟میهدبتایلامنیابارچ»هجینن رد « .دنیآ

 هیلک امسر , تنا دنمرنه .دنک ند از محرم

 ناونع ار رهش یلهمامح یاه یچلامتشم

 زا یلو ! منت یه یفرعم سانشان دنهرنه
 هدزقوذ یونا عالطا ات مهاوخیم نانآ
 رظن دیدجت دوخ یاهدزمتسد رد و هدشن

 یارسب عامتجا نیا نوچ دنرواین .لمعب
 زین یقطنم یلداعت هب دوخ تایح همادا

 .تسادنمز این

 رد زورما هک اکیرما ناتسوپخرس []

 . هک مه نانچنآ و .« دنربیم رپ تیلقا
 یشزرآ اهملیف رد ناثیارب دیاش و دیاب
 تفلاخم روظنم هب اریخا « دنوشیمن لیاق

 و تالیکشت دایا هب تس عضو نیا هب باسح و مکحم هیطرف نیا رطاخب « هدنب . زیل ویتسا) پاپ "یقیسوم اب یبش *( لقاپ

 اتمنیس هراتسا ت ۳۳۵ هرامش

 ی 0م یا

2 225 " 

 «هنابش

 : بچ تس 8

 صوصخمراگیس زا یلاهنومن: تسار تسد 8

 ! نیلپاچ یلراچ

 یابور » ملیف زا یاهنحص

 یزرادربهالک نونکا 9 ...#

 هب مهار یرالد رازه ۰
 یتامسیس یاهیراد رهالک

 !دینک هفاضا یلبق

 « نیلپاچ یل زاچ راکیس *
 یئامنیس یالاکند رتهزات



 تربناشادقا نیتنصن هک دنادز ییهنیمک

 هراوننج كي یرارگ
 تخرسیاعمایفهراونشچ نیتسخن ۰ ترابعب

 را یاش

 ملیف ٩۵ هک هراونتج نیا رد . یسوپ
 مهر ۷ ما ین ی
 هک یاهانا  تاشس لب ناتو
 ناجیع ندرکرپ یارب اهنت و « طلغ هپ
 مئاد و راوضنوخ یدارفا ۰ هدرپ یور
 تب نامه ۰. دناهدش هداد ناشن رمخلا
 اهنآراب اهدص4 دروف ناج » هکیناهانگ

 ,دیلاثک نوخ ور كاخ هب شیاهمایف رد ار
 و بصعت دوخ رولظنم رد نانچنآ و
 هانگ هب شدوخ هک داد ناثث_یگدند
 زیئاپ» ملیف و درب يپ دوخ
 ناونعب اهنآ تیدوجوم شریذپ ناونمب
 هک تسیدنس هک درک هضرع « ناسنا»
 نیمز رس رد ار اکیرماناتسوپخرس هنوگچ
 اد رارق نیرفن و نعل دروم دوخ
 یاه تفرشیپ مامتاب اکیرماربظن یرونک

 ی را و
 ز ته ریث نهج

 نا

 «لیک نیلاپ » اب داد تسد یرادبد 8
 وزج تشاد مکمک هک ملیف فورعم دشتنم

 ! دمآیم زد یندشن هدروآرب یاهوژرآ

 -یسیو ملیق دقن هتفیش زونه هک نم یارب
 متسه "نا ربا جیار و طلغ هوش هب هن
 رب نیا نانخس یاب نتشن و رادبد

 ییانشآ یارب . دوب كرزب سرد كي « هتسج
 رب یریپ درگ كنيا هک دقننم مناخ نیا اب
 نآوجو ناوج هیحور یلو هتسشن وا كرات

 هک و ا ملق ییوداج تردق هژیوب « وا یارگ
 مامتاب ار یملیف دناوتیم شایفتم دقن ره
 لاخ هسب هدش شفرص هک یرالد اهنریلیم
 تنیرورض نکن نیا نتفگ ۰ دناشنب هایس
 رارق شجنس دروم ار وا شزرا یتقو هک
 ٩ وری نیا هک ميوتیم هجوتم میهد
 . هدمايی تسلب یناببآ

 « دن اهدا

 یارسب . دسونیمن « دنناوخب دقتنم ار
 : تعاسیس مک تسدشدوخهنفگق دط دفن ره

 یمحآ نینچ دیاب امتح و دنکیم فرص
 هناوید مناخ نیا هکر اب هناوبد |

 شزرآ شراک یارب اعقاو ای و ( تسامنیس
 تسیف یکش مه نیا .رد هک دشاب لئاق
 هنوگنامه « تسادنوه .شیاههشو زا نوچ

 هتشون و وآ یارب شیاهدقن هدنناوخ هک
 نیلاپ .تسا لیاق مارتحاو شزرا .شباه
 نادقتنم هکلم « ترابع كي رد. « لیک
 تهاجو هک ییاکلم ۰ تساکیرما ی)منیس
 یایلد و ملق. ۰ تیصخش ۰ شناد رد وا
 .تسا هتفهن وا یسبون مایف دقن یابیز

 دز

 .دعآ رازابب مه.«یلراچ» راگیس [7
 یرجاترهزفه زا ینعی ۰ .تسین یبهزات ربخ
 اکما « دوش منخ لوپ هب هک هچنآ
 رند مح  یلسرپ نیولا . تا
 هژانم راویدورد زا هک دوب یباه یراگداپ
 یسغاد هب نآ بق زونه فر الاب ام
 كرم یتح رجات كي یارب . تسیقاب دوخ
 . تسا دمآ رد یارب یبهلیسو مه

 و

 یگتسکشروهبورآ مه هسنارف یامهنیس

 ملیفزا مدرم لابقتسا مدع :, تلع ۰ هتشانگ
 عضو « طیلب ینارگ : مود تلع . اه
 نونکا < نویزیولت یمرگ رازابو « شخپ
 ««.كنشق كدوک» نتخاس اب « لام یئول»

 هب (رگید سناش « رگیددره) شولل دولک
 دولک » و دناهدش قحلم اکیرمآ یامنیس

 اب میدق زا هک مه « وقورث» و «لورباش
 «رادسگ ۰ دنتخاسیم ملیف نایئاکیرمآ لوپ
 مه یقبامو « هتسویپ هسنارف نویزیولت هب
 یباک رگا - دوخ راک 4 مگردرب
 ایلاتبایامنیس« لبقلاس ۰ دنلوفشم شاپ
 نخس داد دوخ شیرم یداصتقا عضو زا
 مه ناریا یامنیس) . هسنارف لاسصا داد

 (!هدوبراضتحا لاح رد دلوت ونب زا هک
 یااپورا یاهروشک یامنیس ردقچره اما

 اب اکیرمآ یاهنیس « دنوشیم راچد دوکر هب
 زا هتشذگ هبتبسنشیاهملیف مک نا زیمبهجوت
 ریسهرد عبرس و یوق نانچمه شورف رظن
 هلباقم نارحب نوچ « دوری شیپ دوخ

 مدرم و هنشاذگرس تشپ ار نویزیولت اب
 لساقم نتسشن و هناخرد ندنام زا مه
 ثحب .هجیتن رد . دناهدش هنسخ نویزیولن

 یروشک یامنیس زا مدرم هک ,تسین یاهزات
 هتشذگه ک یحابح  دننک یمن لابقتسا

 دهآوخ هتسخ ار نانآ نویزیولت تاررکم

 اریذپ ار نانآ هک تسامنیس زابو « درک

 , دوب دهاوخ

 هدرکیرادربملیق دیدج یاهقیرطبار «یکار» ملبف یتاهن هقباس هنحص « نوارب تراگ[]
 !.. تسا هدش جنار نونکا هک

 شوخیوریئامنیسرش لغانم هب ءاکیرمآ یامنیس ناگر زب (رچ #۴
 ؟ دناهداد ناشن

 گر زینرادربملیف رظن یکار» ملکی یلق دادم هقیرط # مس هرات تی یا و

 . تسا هدرک بلخج ار ناهچدقتنمنیرتهتجرب « لیک نیلاپ » رانک رد

 یبیرفرهاظ و «رلومتروانیل» یاهیبلط تبعقوم هبضق ردنا
 اکبرمآ ملیف

 هدیاه زا نتفرگ تایلام هطبار 8

 یچلامتشه زا نتفرگ تایلام اب نآ طابتراو
 !., مامح یاه

 رنه كي یبلط قوم امنیس ند []
 هدوزفا نآ هب زین یتسپ یهاگ اما « تسا

 هک دوب شیپ "لاس دنچ نیمه . دوشیم

 ! زاسملیف مناخ نیا یاه

 اد رد هک ,یلاجنج اپ «رلومترو انیل»
 یبوزامنیسرهنابزرب ار شمان تخادنا ءارب
 زا «هتشگمگ »شملیف. تخان یراج

 تسرداننم رظنب هک تفرگ .هزیاج نارهت

 هسسک ار شملیف نیرخآ لانما . دوب
 ناباپ : مدید هتخاس اهییاکیرمآ یارب
 بش كي رد یلوسم باوختخت رد ایئد
 « تهافس « تحاقو هک یملیف ۰ یناراب

 تفص هو ۰ یچوپ « "یشزرایب * "یتشز
 نآ رب یتعارب ناوتیم ار رگید ةباقم

 هب راو نونجم هک یدآرفا ۰ تفرگ غاربن
 دندرک هلجع تواضق رد و كنتفاته لابقتسا
 رسهاظره یارب هک دنشاب هننمرش دیاب
 غاد بع هک دنهدت فاکش هی یبیرفه دره

 . دیآیم رد دوز شقرع
 تن

 ردرالد رازه ۰*4 یسک هب یتقو 8
 لثم كرزب یناپمک كيتساير ماقمو « لاس

 - ۱۱ هحفص ۲7

 درمگر زب نیا دعب و « دهدب ار « ایبملک»
 «شک» یناپمک هنازخ زا رالد رازه 4۰
 ؟ دیراذگیم هچ ار لمع نیا سا هدورب

 كنيا غلبم نیا رطاخب هک « نملگب دی
 رطاخب اهزور نیا و تسا همکاحم تحت

 عماجم دیفس یلاثیپ واگ یدزد نيا
 راز هد كچ كب ندیشک اب تسا دوویلاه
 كي و « نسنربار فیلک » یارب یرالد
 «تیر نیترام یاربیرالد رازه جنپ كچ

 رازه ۲۵ غلبمب موس كچ كي و نادرگراک
 هسک ناروتسر بحاص كبی ارب رالد

 هبه بجعت هدوبن كرابم بیج زا مادکچیه
 دمآرد فرطکب زا نوچ . هتخیگنارب ار

 زا ار وا هرکیم تفایرد هک یدایز و یفکم

 ابدعب : تخاسیم زاینیب اهیدزد هلد نیا
 ارشیوخ تیعقوم و مهم تسپ « نآ ماجنا

 ۳۲۰ هجعنص راد هیقب

 اسنیس هراتس - ۲۳۵ هرامش



 و میتشادن یملیف هدیپس زا دوب یتدم

 میورب وا غاس هب هک دوب یاهزیگنا نیمه
 ربخ اب شدیاقع و تیلاعف یگنوگچ زاو
 ندرکهبحاصم زا وا هروخرب رد ۰ میوشب

 !امنیراتس اب مهنآ . دوب نادرگ یور

 هسب تیش ار شایربهم یه لیلد وا
 » :.هک ننک .یم هیجوت نینچ , راه هلجم

 منزیم قرو اد امنیس هراتس هلجم تقوره

 : ميوسگیس« ... موشیم ینابصع یلک
 داقتنا وتزا هم رگافک درک لوبق دیاب»

 بوخ یاهراک زا مه رگیدراپ « دنکیم
 تحاراثدیابن داقتناا زا . دنکیم تبحص وت

 بیم دوخب یموصمه هفایقنانچنآ« ۱ دش
 زا هک ممهفیم شاهریخ هاگن زا هک دریگ

 سس یم . تسا هدش نامیشپ شلوا فرح

 هک یزاذگهلک و لک و برض نوک
 » یاهدش راک مک ردقنیا ارچ ميرذگب

 . دیوگیم
 متسه یراک مک هثیپرنه الوصا نم

 ملیفود رثکادح اب كي زآ شیبل سرد و

 یامنیس هک نالا صوصخب ۰ منکیمن یزاب

 لاس هتبلا ۰ تسا دوکر لاح رد مه ناربا
 ینویزیولت لایرس رد ملیف رم هوالع هتخذگ
 . متشاد یزاب مه

 ربارثكيمادک ؟ امنیس ای نویزیولت []
 ؟ یهدیم حیجرت یرگید

 تسا رتحچرا امنیس بس

 سا

 یتقوم شراک نویزیولت هعنیا یارب
 یورشریوصتیاهشیپرنه هک ینامز اق_ تسا
 هکنیاضحمب اما تسه حرطه تسه نتذآ
 ۰ دوشیم شومارف زی وا دش مامن لابرس
 رتراگدنام یلو دراد یرتمک هدننیب امنیس

 نم یارب نویزیولت رد راک
 طبض ) نویزبولترد نوچ دوب یاهبرجت
 ماجناهنحصرس یرادرب اص و تسا (وئوبو

 هکامنیس فالخ رب لیلد نیمهب و دوشیم

 رد میشاب هتشاد تشادرب دنچ میناوتیم
 رظنب و تسأ یتشادرب كي اهراک نویزیولت

 امنیس زا رت لکشم ار راک هلئم نیمه نم
 امنیس نییرود لباقم رد نه . دنک ی م

 . مته رتتحار
 تس رد نویزیولت رد یدیدجب راک [-]

 .. تسا

 غاد غاد غاد هبحاصم كب رد «:دییس» ۶

 ,اهملیف رد و دندز لوگ ارم *

 یاهتاکالپ و نیغورد یاسکع اب

 ... دندادماهولح هنهرب ,ینیئزت

 ۶۱ یراد هیهت

 ناوید» مانب یخیرات لایرس كي رد ب
 یاقآ نآ ناد ِِ هک مراد یزاب «خلب

 ات تسا دنمروپ روصنم

 هس. ار امنیس هکنیاب هجوت اب []

 زاکا ارتچ « یهدیم حیجرت نوبزیولت

 ؟ ینکیم ینویزیولت

 هشیپرنه ریوصت ان مدقتعم هکنیا
 نیاب اما دراد تیبوبحم ته نتنآ یور-

 ینویزیولت ترهش هک مدفتعم مه هلئم
 ردراک لاحرهب . پسا بذاک ترهش كي
 باسحب عونتعون كي نه یارب نویزیولت

 . دنزيمن نمبی (همطل چیه و دیآیم

 رتشیب ار یئاهشقن هچ []
 * یراد

 . دنکی من یقرف

 دشاب تبث» ای یفنم شقن رگ یلو لا
 ؟! دنکیم قرف یلیخ

 «رارقیب» ملیف رد یلو هلب : هدیپب
 نمب یاهمطل چیه امآ دوب یفنم نم لر
 بوخ ار دوخ شقن هثیپرنه رگا . درن
 تیم هجاوم هدنفیب لابقتسا اب دنک یزاب
 ام بوم سل دم
 نم یارب « رارقیب» ملیف ندید زا سپ

 یزاب بوخ هک دندرکیمهچ هچو « هباب

 . مدرک
 یراد هیهت تسد رد یئاهملیف هچ اس

 یگز اتب هک تسا «هدیرب سثن» یکی

 هپت» یمودو ۰ تسا هنش شیامن :هدامآ
 . ماهدرک عورش هزات هک تسا ۳۳

 مادک رد « امنیس رد ون شقن نیرتهب [ل
 ٩ تسا ملیف

 «۳۰۳ هپسن» مایف رد : هدیپب

 هدهعرب یتوافتم شقن ملیف نيا رد نم
 «مدرهرظنزا شقن نیا منکیم رکفو مراد
 زا یضعب الامتحا و تسا یفنع شقن كي

 دهاوخن ناثشوخ نم زا ملیف یاههدننیب
 یمن قرف هثیپ رنه كي یارب اما . دمآ

 هثیپرنه . دنکیم یزاب یشقن هچ هک دنک
 رتکآر اکو اهپیت بلاق رد هک تسا یسک
 نم شقن دیاش ۰ دبآیم رد فلتخم یاه

 تسود

 یگدنزاب هک تسا یروط ملیف نيآ رد
 كي رد نم نوچ دراد توافت نم

 رد اما منکیم .یگدنز بصعتم هداوفاخ

 رد متسه یرابو دنا یب رتخد ملیف
 : هک تسا نیآ نم ه«رت » ملیق

 تسین نآ لیلد دوشیم حرطم یملیف رد یزابقنع اب ار دوخ مرگ شطع

 . دینکن مارح « لالح درس
 « یئامنیس رتکاراک نیا بلاق ردو

 یتباجناب دراد توافت نم رظن زا تیاجت

 .دننکیم تواضق نآ یور عامتجا رد هک
 نیات ادقتم یلو []

 نیئاوق یتح و ینید و یعامتجا طباوض
 . دراد تفلاخم یروشک

 یفرح رگا یلو تسا تسرن : هدیپس

ِ 

 ۱ تسا حیحص فرح ْنآ هک

 هدنسیون یتح هک تسا هدیقت كي نیا
 هک مهنم . درادن لوبق ار نآ مه ناتساد

 نیا زا اه یضعب تسا نکم» متنگ لوا رد
 ! دیاین ناثشوخ دایز نم شقن

 نیادش ثعاب هک یلماع نیرتمهه

 سکع راظنن !هب الامتحاو یریذیب -ار شقن
 توافتم _

 .دراد یدایز كلرحت شقن نیا :
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 رپاه رتک اراک مامت ملبف نا رد الوصا

 ناگشیپرنه مامت منکیم. رکف دنتسه كرحت
 * دنوریم رطخ لابقتسا هب ملیف نبا
 تشز یلبخ ماهرهچ ینح ملبف نیا رد نم

 هک یمیرگ عول چیه دونیم هداد ناثن
 . درادن دوجو دنک ابیز ار نم

 بیلیف هراب رد اروت زظن مناوتیم [ل
 یسکسیاه شقن میوگب رتهب ی یسکس یاه
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 اب ینادرگراک رگا نم رظنب : هدیسس
 یرتشدناوتب نزی اه ین

 زا ینز هثیپرنه ای دنک باج شلیف یارب
 دسهاوسضخب شدوخ یسج یاه یئابیز
 اف : دنک بسک دوخ یارب یتیبوبحم
 نت» بز نآو هشیپرنه نآ ن 7

 میوگب دیاب فساث لامکانو ت «شورف

 هطساو» :نآ ۷ مه نادرگر اک :نآ _هلصاف
 ۱تسا هافوک. رایسب« یسنج

 شقن هک ینانز دینکیم رکف یپ ال

 هکیئاهتادرگ راک ودننکیمیزاب_یسکس یاه
 نینچ) رد امقاو دنزاسیم یئاهملیف نینچ
 سیسناارف»یاقآ سپ 1؟ دننسه «یطیارش»

 رد زین سانشرس زاسلیف «الوپاک .دروف

 عورش یسکس یاهبلیف اب ار شراک هتشذگ

 یناگ راتس نآ نیب یداب ز هلصاف»

 زین درک
 ناشیاراک یهقباس هتبلا نم : هدیپب

 نیا ات ار
 كلرت ار یقالخا فعض نیا ناشیا هعنیا

 دناهدمآ بوخ یاهبلیف فرطب و.دناهدرک

 یاهملیفدانتساب) .دنزابیمن یسکس رگیدو
 , (۱ ناش یزورما

 سکس هرابردوت رظن الوصا []
 ات ارسکس تسا نیا مروظنم ؟ تسیچ
 ؟ ینادیم مزال ملیف رد دجب هچ

 نه یاربامتیس رد سکس : هدیپس
 یکیومدوخ دروم رد یکی ۰ دراد دروم ود

 یاهشوگس کس نم دوخ رظن زا یلک رولطب
 هگنیا هن رگم . تسا یناسناره یگدنز زا

 وهدرک یگدنز اهنرق هک تادوجوم مامت
 ٩ دنتسه سکس هرم دننکیم

 تسا ملاع زیچنیرتیقیقح نیا سپ
 كم مینیب دیاب : امنیس رد سکس اما
 هچ یسکس یاههنحص نتخاس زا زاسلیف

 یشورف سکس وا فده ایآ ؟ دراد یفده
 دنکی م باجیا ملیف هنحص هکنیا ای تسا
 . .دوش هداد ناثن ینکس یهعقاو كي هک

 هنافساتم هک دشاب یشورف سکس فده رگا

 «شورف سکس» زا رتهب یناونع میناوتیمن

 ۹:تما"ةتس نیا

 و دن وشیم تخل اهملیف رد هک

 !تسین شورف نت نانز

 . زا ملاحشوخ متسنادیمن دح

 ! تسا تنه عون زا یدوکز «نارنایامدیس دوکر

 یلو. میهدب ناگشیپرنه و ناگدنزاس نیاب
 ناشن یارب یسکس هنحص هئارا اعقاو رگا

 تاموزلم ءزج نم رظنب دشاب یتیعقاو نداد
 هر

 هنحص دنچ « رصیق» ملیف رد الثه . د
 , دشیسم هداد ناشن ملیف لیاوا رد تب

 رد« یشورف:سکس» دصق هجو جیهب هک هدننک هیهت ! دننادیمنا مه ار ملیف ناتساد "
 ریسم رد ار هدنخیب هکلب و دوبن راک
 ار وا و دادسیم رارق هصق یلصا فده

 رستنیگمشخ زواجتم هدع كي هب تبسن
 . درکیم

 دروم رد یرگید لاوئس اجتیآ رد []

 ردنه ! توخ دروم رد مهنآ و مراد سکس

 مرب ار تتخلا همین سکع تیاهملیف زا یکی
 - مدید اهامنیس رد رس

 ؟ دوب لیلد نودب مهس کع نآ ایآ

 رایسب هنحص كي ملیف نآ رد : هدیپس
 یسصتح هک دوب ایرد رانک زا هاتوک

 یعامتجا ننس و عامتجا هب مارتحا رطاخب
 هدرسک نتب یاهدبشوپ رایسب یویام كي
 یاسمناخ هطوبرم زاسملیف اما . مدوب

 ود یوبام هک دنداد .ناشن نمب ار یداع

 تمواقم زورودزا دعب نم و دنتشاد نتب هکت
 اب وت رگم هکنیا و نادرگرراک . نیقلت اب
 اب یهاوخیم هک یراد یتوافت اهمناخ نیا 7

 «یوش رهاظ ملیف رد هبیشوب یویام نیا

 طسوت زاسلیف فرح دیئات نینچمه و

 رضاح, دندول رضاح هنحص رس رد هک مدرم

 « موش رهاظ ملبف رد هکتود یوبام اب مش
 هاتوک هنحص نیا راک مدرکین رکف امار
 یسشاقن اب هک یناهسکع تروصب یعیبط,
 ناشن ارم تیعقاو زا رت نابرع یتحا
 ! دشکب اهامنیس رد رس هب دندوب هداد

 یزاب هسک یملیف دنچ نیا رد نم
 دروخرب یبیجع یااهزیچ ه « ماهدرک |

 ؛تسا روآ تریح میارب اعقاو هک ماهدرک
 هسسب یطابترا جسیه ؛ اهیلیق ما بلغآ
 مسایق ما الثم .- دنرادن .ملیف هژوس
 هنوگچیه ملیف هژوس رد اما تسا «ثیبخ»

 سکسم اب - دزادن دوجوت یتئاخ
 یمناخ هسک ینیبیم امنیس ردرس الاب
 یداعریغ یتلاح رذ یصوصخم یموئع اب
 سیم ینکیم هاگن ار ملیف یتفو یلو «تسا

 نامسیبنارگاردقنیاهک یلاهنحص انایحبا ینیب
 راسسپ یسنز هسب طوسمرم « هدش
 هنحص زا یکی رد الامتحا هک تسا بیجن

 دوخرتسب زا ناهگان هلزلز رثارب ملیف یاه
 ۰ تسا هتفر قاطا رد هب و هدیرپ نوریب
 یسنح یئامنیس یاه دراک الپ ناشاقن بلغا

 اه شاقن و دهدیم اهنآهب سکع یرادقم
 كي یاهطباض چیه نودب دوخ هقیلس قبط
 لیوحت هدننک هیهت هب ابیز یشافت یولبات
 . دنهدیم

 هب ار یثامنیس یاهداد زارق رگا _*
 نیاب ار ملیف مان ءانثتسا نودب

 : ملیف مان» :الثس . دنسبونیم بیترت
 ادعب هک یرگیید ماناب ینالوط یاهبش
 مدع لیلد نیا «! دوشیم هیهت نآی ارب
 مسا تسا یزاسلیف راک رد حیحص مظن
 «دوشیم باختنا زور لئاسم قباطم ملیف

 تیدحدوخوت,ملیفهژوسواوتحم _ساسارب_هف
 عسطلاب ! لیجم نيا زا ناوخب لصفم
 یاهیناماسیبنیازایرایسب راتفرگ مه نم
 ماهتسناوتن مه یریاک ر ماهدش یئامنیس

 + اتسا هدش ام یامنیس ریگناپیرگ رخاوا
 یخ

 و تساه زپچ یلیخ هلاو : هدیپس

 حالعبذ صاخشا طسوت دآ لیالد مهیلیخ
 رظنا اما ۰ تسا هدش هتفگ و هلش یسررب

 هک تسا نیا نآ لیلد نیرتگر زب « نم
 دنهازوخیمنرگید ام نازاسلبف زا یرایسب
 رسما نیمه و دنزاسب شزرایب یناهملیف
 یویرانس رظتنم یتدم هک دوشیم ثعاب
 دندرگبنآ ریاظن و بوخ هدیپرنه « بوخ
 دازابهناور ملیف ود یکی یلاس زا شیب و
 تسا رتهب یروطنیا اقافتا و . دننکن

 رته < شک ملیف
 . نایاپ رد و منکیم رکشت هدیپس زا

 ,مسرپپمامنیسهزاتس هرابردار شرظن هبحاصم
 مدز نم هک یثاهفرح مامت رگا : دیوگیم
 نامیا امتس هراتس هب ] دیدرک پاچ

 اس را دیس داخ بوه . مروآیه
 1؟ یدزوآ



 و هزات حرط زا امنیس هراتسناگ دنناوخ هقباس یب لابقتسا

 . یراکتا

 نادنمرنه سکع بولک

 بوبحمنادنم رنهیصاصتخا هدنعاضما یاهسکع امنیس هرانسس ۴
 . .. .دهدیمرا رقناترابتخا ردار امش
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 ؟یط و دندومن دییات زیزع ناگدنناوخ ار امنیس هراتس هزات حرط
 یب زیمآ تیاضر یاه همان و اه نفلت ميادومنمالعا ارحرطنیا هک ربخا هنفه

 یصاصتخا یاهسکع لاسرا دروم رد هراتس مادقا زا هک میاهتشاد یرامش

 نیمهرطاخب و دناهدومن لابقتسا « هلجمناگد نناوخ یأآرب نادنم رنه هبش ءاضما

 ار رگید دنمرنه كي مان میتفرگ میمصت دیاهدومن ام حرطنیا هبتسنهک یهجوت
 هراتسن ناگدنناوخ هب ار ناشمدش ءاضما یاهسک هک ینادنمرنه تسیل هب زین

 رگیزاب ولشادغآ هرهش زجب .تسین یک دنمرنه نیا و میئازفایب « دنهدیم امنیس
 نادنمرنه نیا هدشعاضمایاهسکع, نونک(بیترت نياب ... امنیس و رتاثت بوخ
 .یتب « یئابطابط زیگناروش « یقوئوزورهب :تسا دوجوم سکع بولک رد»

 .ولشادغآ هرهش و شوبراد « یرداق جربا
 «نادنمرنه سکعبولک » رد مه یرگبدنادنمرنه « یتآ قاه هتفه رد

 هراتسناگدنناوخ یآرب !رناشهلش ءاضمایاهسکع ام و دومن دنهاوخ تک رش
 ار «نادنمرنه سکع بولک» تامادقاعفاو رد و درک ميهاوخ تسپ امنیس

 ثحب هراب نیا رد یضتتم عقوم رد وهدنیآ رد هک دومن میهاوخ رتهدرتسک
 نادنمرنه یاهسکع امنیسهراتس ناساکعهک دیشاب هتشاد هجوت .دومن میهاوخ

 یاهسکعنیا كتكت ۰ هطوبرم نادنمرنهو درک دنهاوخ پاچ ار ناثزظن دروم
 رارق نامناگدنناوخ رایتخا رد ار اهکعنبا ام و هدرک ءاضما ار یصاصتخا

 ره تفاپرد یارب و لایر ۲۰ دیفس وهایس سکع ره تفایرد یارب . ميهدیم
 یاربو هدرک همیمضهطوبرم نپوک هارمهبهبشن لطاب ربمت لایر 4۰ یگنر سکع
 امنین هراتس « میدش رک ذتم زین هنثذگ هرامش رد هکیروطنامه و دینک لاسرا ام
 دیفسهایس سکع ره پاچ یارب و درادنتساب ننا زا یعافتنا فده هن وگچبه

 ناناکع هب جراخم ناونعب لابر ۲۰یگنر سکع ره پاچ یارب و لابر ۵
 ۳+ هحفص رد هیقب

 نادنمرنهسکعبولک نپوک #
 رز ی رس ی رس ی رد

 یگداوناخ ما مان

 سردآ

 .مشابیم ....... هدش ءاضها سکع راتساوخ

 تیم شیپ لاس هس و تسیب زا ...:
 هک یئاهلاس عورش زا -- ۳ع لاس بس عتفگ
 امد اجتناب ادیت
 و دیآ رد یراکیب یاهبشی ارب حیرفت
 دوش جرطم یدج روطب

 يعون فیدر زا

 نادنمقااع هک دوب لاس نیمه رد و ۰.

 زا سپ هرخالاب دندش قفوم نارهن رد امنیس

 ون یشیامن یاههویش رایسب دیعو و هدعو

 كينوف ویرتسا) یادص » اب, «پوکس
 اب دوب سکر امنیس مه راکنیا ینابو دش
 مانی یسیلپ و یئانج ملیف كي

 مسلیف
 وییسو شزایتما اهنت و دوب یلومعم رایسب
 لبباقم رد هک دوب نآ هدرپ ندوب ضیرع
 یناظحل :ات و هدشیم هدرتسک یچاتامت نابتچ
 یداع دورآ یلیخ اما دومنیم هدفنک هریخ

 ردو, دشیم جراخ نآ رکف زا یچاشات و
 .تفرگیم رارق نارگیزاب و هصق بیقعت

 م» رگیید تیصاخ كي صوصخب لیف نیا

 مه رگید تیصاخ ثاب سوصخب ملیف نیا
 «نیلیپسا یکیه »:یافآ .يصخ نآ و تفاد

 دیاش س دوب ! رد یگیزاب ناونع هب
 هولج ساثئان و یمک مانن یا الاح

 ار وا امتج یمیدق یاه.چیورب اهآ سادنک
 ار وا زا یاهتشو لقال و دنسانشیم
 . دناهدناوخ

 ندناوخ«دوبننوبزبولت هک عقوم نآرد
 یبوخ یمرگرس یسیلپ ۰ یئانجب یاههصق
 راکاب« نیلیپسا یکیم » یاعهتشوت و وب
 ناهاروخ « رماه كيام > شیصوصخب هاگآ

 زارق زا سیون یئانج نیا . تشا
 دیاش...وتشاد یدابز ترهش مه اکیرمآ رد

 هداد وا هب ملیف نیا رد یلر رطاخ نیمه
 یکیم» مانب ار دوخ یمقاو لر وا و دندوب
 كل ریس رد تیانج یامح و یزاب « نیلیپسا
 . درکیم زاب شریبدن هجنپ رس هب ار

 شلابندب دمآ هک پوکس امنیس لاح رهب
 :وپیوکس رپوس« پوکسارتلوا « پوکساگم
 هسک دندش فیدر مه اه پوکس عاونا ریاس

 نوچ یقفوم یاهمایف یتح»
 تسناوتن مه «تافغ» و »درگل و»

 ناربا یامنیس دوک زر یولح
 ! دریگب ار

 ..» «تافغ»شورفرپو فورعم ملیف زا یریوصت 8



 بوکس امنیس نامع زج یزیچ عفاو رد
 هسنپ مه اهامنیس ریاس يیردنب و دندومن

 تاراپ | و هدرپ شیوعت هب مادقا تباقر
 یندم ات و دندش یپوکس امنیس و دندرک
 ضیرع یاههدرپ هسیاقم و فثک ام یمرگرس
 میرب یپ اهنآ یاهتوافت هب, میتساوخیم و دوب
 عوسن نیا هب دوویلام لسوت هک مینادیم ور

 یور ینیامن یاههویش "

 ار اهیلیخ نویزیولت نوچ ۰ رگ اشامت
 تناهب هب دیابیم و دوب هدرک نیشن هناخ
 ,دنديناشکیم امنیس نلاس هب ار اهنآ یفاع

 راصحناردطقف ادتبا «پیوکس اسیس» هویش

 نیس 1 متسیب نرق سکوف یناپمک
 هوسیش نیا زا هدافتسا یارب اهینامک

 هدنراد قوقح دندوب روبجم ناونع و

 نیریاسجیردتباما.. دنیک تیاعر ار زاینما
 یاهنیزسص نینچ لمحتم هکنیا یارب

 یرگید یاهما هویش نیا هب .هدنونن
 ۶ انآ زادویناتسا ردمار اهوخ و لداح
 . دندادا تکرش

 هویش هب هک ار یملیف نیلوا سکوف ۲

 - تشاد ما «هقرخ» تخاس بوکس امنیس

 ندمآ زا سپ هام دنچ زین ملیف نیا هک

 لاس ود تسرد و ناربا هب بوکس امنیس
 رد ۰ تشذگیم نآ یهیهت نامززا هک
 یهلجس دقتنم و ب دش هدادش ٍامل نارهت

 نا لب اس بش هراتس اه

 : هک دعدیم رظن اهملیف عون
 «پوکسامنیس» یرادربملیف هقبرط

 (یخبرات یاهملیف) اهملیف عون نیا یارب
 نیرت بسانم و نیرتهب لاکیزوم یاهملیف و
 هنحصتمظع و تعسوو تسیرادربلیف هثیرط

 زا . دهدیم شیامن رتهب ارنآ یاه
 تلاح دیدشت رد نآ صوصخم قادص طبض

 .. درک رظنفرص ناوتیمن زین ملبف
 یر

 ترسح و غیرد اب هدنراگن یتقو ۰.۰
 نوچتسین تلع نودب میوگيم اهلاس نآزا
 تو نکنم ههسارم هک کارا یاب هب
 كتیتفه "ره لقاال لاس نیمه رد منیب

 ی

 نایورهم» اب « نیریش یایور » ریظن یئاه
 «زورسسین یارجام» .ب راک هنر « بش
 س نم هنیز درف« .تیدبا هب اجنیا زا»

 ترلپاومایلیو « یراک» ۰ ۲۱ ی
 تریلب او یلیب 4۱۷ هرامش هاگتشانق ناب»

 « هخرچ ود .دزد»

 يديديه كار و هتنط ریمایف

 ۳ اکبیسویروتیو
 یلئاتسا « ردارب تفه,یارب سورع تنه»

 - نیلپاچ یلراچ « ت یال میال» - نناد
 «ناگناگیب» اکیسن «نالیه رد هزجعم»

 دیر لوراک « موس دم » ب نتسویه ناج
 تداسح س رآونر ناژ « نیرز هکسلاک»
 اب یئالط وم نایاقآ » -ب یمرج ورتیپ
 هک رب نکاها ز درافه ار شش
 هبيعد همادا نانچمه از تسیل "نیا رکا

 . دیشک دهاوخ ازارد
 هاکیرمایاهامنیئسزا هک اهنیا رب هوالع

 اسب دنادنم باخت هبنارف و ایلیا

 ؛ناشوک لیعامسار تک دارچ *
 لیطعت اد ملیف سراب یوبدوتسا
 یاهملیف شورف و دب رخ هب و دومن

 ! تخادرپ یحراخ

 یدهمیریگ هرانک یارحام +

 ؟ تسیچ .نا ربا یامنیس زا هیقاثیم

 هیقاثیم یدهم 8

 میدوبن هناگیب مه اه روشک ریاس یامنیس
 درااونتح رد اهداب طف رورماهک یاهامتم

 بس تفرگ او ناثغارس نارهت ملیف یناهج
 یوژوش یاهامنیس زا نامز نآ ام الثم
 - (ناوژ نود) ایناپسا (كيپ ردنکسا)
 همطق كي ) ناتسراجم ( یئانشور و نوخ

 هلحم - عاجش زاب واگ ) كيزکم (نیدز
 نپاژ -- ( وکیزکم, هراباک - هدش نیرفن
 مه ( متا بمب و امیشوریه ناکدوک )
 اهنآ نایم .رذ هک ميدیديم یلاهملیف
 نونین» مانب, یاهراتس اب كيزكم یامنیس
 دنا رخیم مه و دیصقریم مع هک «الیوس
 .. تشاد یرنشیب ناهاوخ

 كسی هراتس نیا رب هوالع امنیس نیا

 « زنان رفویلیما » مانب بوخ زاسلیف
 مانسبا كرزب و رهام رادربملیف كي و
 فرم اب يه اب هاور هگیق لیراوو
 ریخب اهنآ همه داب هک - دوبن

۴ 

 د "لا ریایامتیسهکت نا يدنچ +
 اراک ر دنا تسد و هدش یراکیب و نارحب

 دنتشلآ نزیبدت هب یتلود تاماقم اب اهراب

 جیاتن هب "زونهآ ميناديم هک اجنآ ات و
 نابحاص . دناهدیسرن یاهدنزاسو تبثع

 ءار هک دننکیم دومناو نانچ امشب

 ناشوک لیعاسا رتکد [7

 هبنآریا یامنیس تایح و تسین یقاجن

 مدرح و هدیسز دوخب یهظحل نیرتساح
 دیاش تدبآ رد یاپ زا هک دوریم نآ میب

 . دننک رواب ارنآ اهیضعب

 نیارمعلوطردینارحب نینچ اما ۰.
 : هاگدنچ ره و ٌتسین هقباسیب امنیس
 تدوشیم نآ راتفرگ یسراف" یامنیس راب
 للع و تلع هزاب رد میهاوخب هکنآیب

 دوکر نیلوا زا - مینک یواکجنک نآ

 همینرد :هک مينکیم" یدای یسراف_ یامنیس
 ار امنیس نیا نابحاص نابیرگ ۳ لاس

 برب عقوم نآ ندا اهن ام

 یدایز یاههاگیاپ و نوبیرت زورمآ 11
 اتیهآ ۶ تتفادت نایتخا رد

 دنزاسا اه تیر ار دوخ تالکشم دنناوج
 اسمنیس هراتس میراد دایب هک اجنآ ات" و
 زاعافد هب هک هوب .یاهیرشن اهنت

 یتالاقههلسان یطو تساخرب یسراف یامنیس
 تسا رتهب - تخاس حرطم ارنآ تالکشم
 مینک رورمار نآ زا یئاهتسق

 «بشنب زخآ » یسراف ملیف شرامن اب...
 تعنص»هک یزیگنا مغ شیامن هدرپ نیرخآ
 نایاپ « دشیم هدناوخ « ناریا یامفیس

 ۰ دیدرگ رتکیدزن دوخ بانتجا لباق ریغ
 یلع تعنص مانب یاهدیدپ هک دوب یلابدنچ

 یگدنز نوتش ریاس نایم رد نآریا یامنیس
 عقاو هکیناسک و درکیم یئامندوخ ام
 بلق هت زا دنتشاد نطوب قشن و یلم رورغ
 یاراد ناریارد مهام هرخالاب هک دندوب داش
 هزورماک میاش یرنه نایب هلسسسو كي
 بعیسوو نیرتیوق ناونعب یقرتم یایندرد
 جیرفت و شرورپ .و شزومآ هلیسو نیرت
 نسیا رگید نونکا نکیل دوشیم هتخانش

 لحارم نیرخآ روآ تقر و كحضم شیامن
 یرضنحم هیبش ابیرفت و هدومیپ ار دوخ
 بدنکیممرن هجنپ و تسد ره اب هک تسا
 هاسآ دوخ كيدزن یانف زا یبوخب امآ
 لاح رد ناریا یاهنیس تعنص ... دشابیم
 رد تسا ناقفخ لاح رد « تسا راضتحا
 ناوستیم تارجب تسا یدوبا و انف لاح
 یئامنیس یاه .تیلاعف مامث رگید هک تفگ
 یافآ. تسا هش فقوتم هنیمز نیا یور
 رد « ناريا یامنیس ردپ « ناشوک رتکد

 نامتخاس هب و هتسب ار دوخ یوبدوتسا
 یجراخ یاهملیف شورف و دیرخ و امنیس

 1 .. تسا هنخادرپ
 لوحتعابهک « و «درگلو» یاهیلیف
 ريندش ام یموپ یامنیس تعنص رد _یساسا
 نارگن و هدراذگ تسذ یور تسد یلکت
  دنتسه هدنیآ

 یامهملیفزا و دراد نییرود یولجم ملیف

 زا هرخالاب وب ... تسین یربخ يدعب
 .تشادنا ونیمنیراظتنا زین اهویدوتسا هیف#

 یتالط رصع لثم ویدوتسا ود یکی طقف
 یاقآ . دناهدرکن اهر ار دوخ راک زونه

 زین ملیف ناواراک ویدوتسا ریدم هیقاثیم

 0 ناموت رازه دصدنچ هکنیا اب
 ردار اهنآ انهعم هدیرخ یرادربملیف نردم
 هدرک هریخذ ادابم زوری ارب رابنا هشوگ

 راکبتسد رگید هک دیوگیم شدوخ و تسا

 7 دز دهاوخن_یسراف ملیف هیهت
 ملیف لبلد هچب ٩ هدش روطنیا ارچ

 یاهروثک رد زورب زور هک یسراف یلاه
 دنوشیم وربور دیش لابقتسا اب راوجمه
 ٩ دناهش راچد هزیگلا .فسات عضو نياب

 ٌءاه شسرپ یلبخ و تالاوئس نیا باوج
 ناوتپم ریز یلصا خساپ ود رد ار رگید
 یاب تلود هعنیا لوا : درک هصالخ
 با راک لوک همه یونعم و یلام كبک
 یرادربملیف راک رد عنام و لاکشاو ینکش
 اهوبدوتنا دوخ اینا و دژوآیم دوجوب
 هنورس یب . یاهلیف یصاخ یهجوتیب اب
 لهچ ضراوع دروم رد : دننکیم "هیهت
 تردف هک اجنآ ات یسراف یاهملیف دصرد
 اهویدوتسا هک یدح ات و دادیم" هزاجا ام

 هزرابم قباس رادرهش اب هدیسر ناشروز

 هزرابم نیا رد ام مالک هیکت دناهدرک
 هب یجراخ قاهتلود هک دون یئاه كمك
 هسکناذچ ۰ دننکیه دوخ یامنیس تعنص
 نویلیم مین تواخس لامک اب ناملآ تلوح

 ۳۱ هحفصرد هیقب

 ایمن هراتس ب ۲۳۹ هزامش - ۱۵ هحفص ۲7
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 ! داد قالط ار شنز ییکار

 ارت دیدج یگدنز كي یارب ار شنز هنوسلاتسا رتسولیس #

 نونکا مه هک هنولاتسا رسولی 8

 دنکیم یزاب «تشهب هچوک » ملبف رد
 وا یزابمه . تسا رنویلیم ههیپرنه كي
 رتمه.تسا « زلاگنیا سیوج» ملیف نبا رد

 یگدنز-لاّس 4 زا سپ « ن

 . دوشیم ادج وا زا گرتشم

 تسایرسپ ود نیا جاودزا هرم اهفت
 نارسگتن ودره هک «دالب نومزیس» مانب
 . دنتسه وا هدنیآ

 هسک تسا یاهثیبرنه امن رتسولیس

 بقالع ای زات ةوچبه یراک مک مغریلع
 اکبرمآر دنونک |امهو تفر دهاوخن شنادنم

 دوخیارب یصرق اپورپ نادنقالع اپوراو
 ملیف زا دعب .تاسا هدرک اپ و تسد

 واهداعلاقوف تیبوبحم ثحاب هک «یکار»

 «؟یکار» مانب یرگید ملیف نونکا مه دش
 | هک دوشیم هتخاس

 وماب «یکار» نیلوا دننام دناوتیمن

 1 . دوش ورزور «هشیگ»

 تسأ دقتعم وا ۰

 ؟ رخ هج یمتانژزا

 یسدنیل» یاجب هک تسا عباشال#

 دوبرارق یمقا نز لابرس رگیزاب «رنگاو

 لیلد نیمهب و دنک يزاب تسافاراف !دتبا

 مه رنگاو یسدخیل اب نونک ات ژرجیمیل
 :دیوگ ی مزرجیمیلاما .

 تقسیقح هجوچیهب وت سا هعیاش " نیا»

 ارشدادرارقیسدنیل . هکیعقوم !ریز درادن
 مدوب لاحشوخ تیاهن یب نم درکیم ءاضها

 لایرس نیا زا وا دمآرد دح رد هد نوچ
 « . تفرگیم قلعت نمب

 تسا هدشن تبحص

 نیا قالط زاد

 ینوب رب ولت هراتس
4 

 : دون هچ
ٍِِ ۰ 

 یاهعومجم رد « زرماس نازوس» ال

 هن تک رش» مانب دنکیمی زاب ینویزیولت
 یتز شقنب هعومجم نیا رد وا . « یرفنر
 تکرش . دوشیم رهاظ « یتسیرک » مانب
 یشابیز رطاخب هن هعومجم نيا رد وا
 تا مادنا یا ساک هلو تروط
 . تسوا دوخ« مان» رطاخب طقف هکلب

 شرهوش نازوس شیپ لاس ٩
 رد لدب ؛ناونب یه وا هک یشنامن یزاب
 رادید نياو . قید دس دوب .هدش رهاظ نآ
 هتفهره هک نازوس . دیماجنا جاودزا هب
 دراد همانرب یس . یب . | نویزیولت رد

 دیوگیم
 دراددوجویسکستلاح كي نمود » -

 «.دنریگیمن .یدج ار نآ مدرم بلغا هک

 ش هثیپرنه هکنیا زا لبق نازوس
 باتک نیلوا ۱۹۷۳ لاس رد . دوب باتک رشان

 نآمان هک دیسر پاچ هب « نازوس» رش
 باتکنیا تیقفوم . دوب < نک سسلارم»

 رتخد كي زیت نلآ. تشاد شاوا رهوش زا
 مانهب رپ كيو هلاس ۱« بس یلسل مانب
 مهب تخس ود نا دراد هلام ۱۳ نفسا
 . دنراد هقالع

 ار وا باتک نیمود هک دوب یدح هب
 نک سلارم هرابنود» مان اپ

 ریز یباتک زیف نونکا مه
 ز ماناب دراد پاچ

 زا ار دو یئادج تلع «ززهاس»

 هک دناد مر یراخا طاتر شوارغوف
 دص كچ كي ندیشک رب ینبم اههمانزور

 راسشتنا طلغ هب واط بوت لحمیب یرالد
 یتارا تعاب نمای وا . درب هداد
 قالط مکح وب ددرگیم وا لوا رهوش

 مانتی و کنج و پوه باب هیضق
 ؟ تسیچ نوسکین دراچبر و

 مالعا :قورمم نیدمک وه باب ٩
 یاجوش زا تكيچيه رد هک تسا هدرک

 تسد هب«

 درپس پاچ

 «سورب»مانبیاهلاس هدزاب رسپ ناژوس
 نیا نازوس . تسوا قشاع تخس هک دراد

 «لماح نلآ» اب جاودزا زا لبق ار رپ

 روهمج سیئر و مانتبو هرابرد ینویزیولت

 تبحص نوسکین دراچیر اکیرمآ قبسا

 یناسکیارب یهگآ نیا ۰ درک دهاوخن
 دوسخ یاهوش هب ار پوه باب هک تسا
 ودنیآ هراب" رد طقف ۷ دندرکیم تزغن
 لئاتم دروم رد وا ..دنک تّبحم عوضوم

 ادیپ یصاخ تیساسح نوسکین و مانتو
 ۲ یتح تنینآ لیام الا هک تا هدرک

 / , . دنزب فرح اهنآ هراب رد رگید هملک كي

 یدراهولرولیآ رب یدوب دابیانب
 دوشیم هتخاس

 اوت دود ی اب یک
 یدسصتن یاهکمک دراد مان «یدزاه و
 . دنیامن تخادرپ ار دوخ

 نیرنگرزبیدراهولرول .نارادفرط 8
 رب است دنتسه ددص رث امنیس یدمک جوز

 یهوکش اب دوبدای یانب « یجراه» ربق رس
 زا انب نیا نتخاس لوئسم نامزاس ۰ دنزاس



 !دنکنحیم مهاب یتیبنراوقشعرس رب نوتیک نایاد و وارگ تام ییلا
 و نلآ یدوو هقوعم اب نونکا نوراک ی لس ویتسبرک یوجب یقشع یاهلاجنج نتشاذگ رس تشپزا سپ یتیب نراو #

 « نیئوک كموبتسا قباس رسمه ] تسا هدرسک رارقرب هناقشاع طباور

 طابتتسا نینچ لوا رظن رد 8
 كمويتسا»و«.نلآ یدوو» نیب. هک دوشیم "

 دوجویناهنوافت « یتیبنراو» و « نیلوک

 یکرتشم هطقن كي درسهس نیا نیب اما دراد
 «نز» كارتشا هجو نیا . دراد دوجو

 هجوت دروم ینز هک اج ره و
 ار « یتیب نراو » ناوتیم دزیگ رارق
 هزورما اریز ! هجوچیهب ٩ تفرگ هدید ان
 رتزا رد زا ار شاپ یتیب نزاو
 دنچ زا شیب تسد كي اب و_تسا هدرک
 ۱ ۰ دنکیم کنلسب ار هناودنه

 هک ی اهظحل نامه رد هک ینمم نیدب

 ناسیاد» نلآ یدوو قباس یلقوئعم اب
 كمويتسا»قباسرسه اب دراد رارق « نوتبک

 زسین « وارگ كم یلا» ,ینعی « نیئوکآ
 یگا.:نزونآ نیاو ۰ تسا هنشاذگ رارق
 رادروخرب« . نراو»د قفع زا دنهاوخیم

 ترضحیاه «یزابهلد»نیا اب یتسیاب دنوخ
 وتسا ناشا قالخان را نوچ دنزاسب اقآ

 . دزک .دوشیمن مه شراکب چیه

 و« نلآ یدوو» . یکیزیف رظن زا
 بناوتیمن هجوچیهب ار « یتیب_نراو»

 تامهب «نراو»: هکنیا نمض درک هسیاقم مه
 ترشاعهلها و ناد بادآ «یدوو» هزادنا

 :  تسا

 یدوو تبم زارد یتسود لنع زا یکی

 تسود ود ناونعب مه زونه هک ) نایاد و

 ینبمرب (دنراد دمآ و تفر مه اب كيدرت
 ملیف هشیپرنه ناباد . تسا یحور قثالع
 «رابدوگ یاقآ یوجنسج رد» نوچ یلاه

 یتلاجخ# دنک یه تبحص یمرن هب - شوه
 ریستک راک هب هک یزیچ ره هب وت دا
 ..تسا دنمقالع دوش طوبرم شایئامنیس

 یئابیز رهاظ فالخرب «٩ نراو» اما
 دهدیم حیجرت هک تسا یدرم « دراد هک
 اهتعان «وکسید» هب نتفر هفسلق هرابرد

 یقشع یارجام نیرتگرزب . دنک " ثحب
 « نوراک یلسل» و یتسیرک یلوج اب وا
 تباوا اب قثع رد هکیسک و .ت سا هدوب
 . دوب «چیلیف لشیم» دوب همه زا رتمدق -
 یکی تسا یلاجنج نز ون اب الح و
 . «یلا» یکیو « نایاد»

 هیبشمهل تاهج زا یرایسب رد ود نیا
 ِ راک هزات مادکچیه اما . دنتسه

 هشیپرنه كي هک دننادبم یبوخ هب ود ره
 ندوب هفایق شوخ هب یاهثیپرنه مهنآ
 ۰ تسین یلآ هلیا درم - یتیب نراو

 ردوارگ كم یلا و نوتیک نایاد آل
 ار دوخ یگدنز رفن ود ره همهنیا اب اما
 هنافساتماک دناهدرک یا ذت شوخ تسد

 ۱ یی نراو : ناشک رتشم قثع رانک

 رد هک یزیچ هب .تبقاع تسیف مولعم
 ٩ ریخ اب دیر دنهاوخ دنتسه شیوجتسج

 دنهاوخب ادج « ناباد» و «یلا» رگا
 یدرمنامه «نراو» ایآ تب دنریگب میصت
 .هلب ؟ دناهدوب شلابندب اهنآ هکت دا

 هیهت «نراو» هک دننادیم اهنآ اربز
 رفن ودره و  تسایدادعتسا اب مدننک
 «"تسود » یسک نینچ اب دنهدیه حیجرت
 راد افو مئاد روطب درم كي ابء ات دنشاب
 هن اهنآ زا كيچيه یفرط زا ۰ دننامب
 « نوتیک نایاد » هن و «ارگكم یلا»
 بلاط ودره دنرادن ندرک جاودزا میمصت

 نیاو ۰ دنتسه « نراو» اب داذآ طباور
 اب هداعلاقوف .تسا ینز « لاه ینآ» و » تا نآ ن وارگ كم یلا 8 یتیب نراو [۲آ نایاد ۵ بلاط« یتبب نراو» هک .تسا یزیچ نامه

 سست

 نالبم تام زات لابرس ۰ ۳1 ۰« و وم یللملانیبناکشیپ رنه زا یناههتکن
 ۱00188 ۰۱۰ دایرس كي رد نسوه دلار

 یزاب « اهخرچ » مانب ینوپزیولت هتعاس

 یرادریملیف «تیورشید 3 ز ردا هک تسا 6 یلیه
 تعنص لوغ هیلغرب لاپرس نیا رد , دوشیم
 هفاقا دراد ینالوط:یهقباس رهش نیا رد هک
 سدنهمشقنب «سدوهلار» .تسا هدش یوعد

 «كيمریل»و دوشیم رهاظ« نوتنرت مادآ»
 رانگ رد ریل «لصنا علاط » لیف ههیپرته
 .دنکیه افیا ار وا رسمه شقن هک تبوا

 ار وا نز ردپ شقن «یمالپ فلار»

 .تسا شلرزب راد هناخراک كي هک براد
 یتسباب« كار» .لابرس نیا زا یاهنحص رد
 دم ». « تایمر یا » , تروصب یاب رض

 : دیوکیم «كار»

 یاههشیپ رنه زا یکپ كيمر یل»
 ردقنآا هقالع نیمه و تسا نم هقالع دروم
 تدز كتک هنحص هک ,دراد ریثات نم یور
 هدرکهک یدایز تانیرمت دوجواب ار وا

 ینورینكی نوچ .مدرک بآرخ اهراب میدوب
 هب نم ما رتحا و هقالع نامه منکیم_ زکف هک
 نیسآ ۰ تشادیم زاب ن اره تسوا

 نم و تسا دایز یفنم یاهشقن اهزور
 _منک یزاب ات ماهتفریذپن ار اهنآ زا یضع

 دوب دهاوخ هچ نم يور مدزم رظن الاح
 . داد دهاوخ ناشن هدنیآ-

 هشیپرنه» : دیوگيم راکنیو یرنه 8
 «.تسانشهشیپرنه زا رت تخس یلبخ ندوب

 ندیصقر» :ت دا دقت رنسآ درف []

 ملاحشوخ و دوب هفرح كي اهملیف رد نم
 . < . تسآ هدیسررس هب نآ نارود هک

 نم » : دبوگیم رولیت تبازیلا 8
 مدوسسخ راک زا هنحص یور تقوچیه
 اهملیف رد مدوخ یادص زا متسین .یضار
 هجوچیهپمه ار مدوخ یزاب . دیابمن مشوخ
 «.. مرادن تسود

 1 راهم راهظا نوام یدلگ []

 دا سا رد یقرب كي و نه نیب قرف
 تسا نآ رد وا یتخبشوخ

 تراک» :
 .تسا رت ناسآ یراکیب زا بتارمب تدرک

 یتقو . تسا یگچب نارود لثم ندرک راک
 اذغ عقوم هچ دنبوگیم وتب ینکیم راک

 تا ۱۷ هحفض

 یفرح هچ ب شوپب یسابل هچ ب روخب
 یراسک هچ ینامز ره رد هصالخ و نزب
 .« , هبب ماجزا

 تیقفوم»: دیوگیه . زدلوئیر یبداسآ
 بیم مه و 1 طوقس ثعاب دناونیم مه
 ناتسنا» بیصن : از: یزاتمه .تیشخش اناوت
 تیک

 ارابراب» . تسا دقتعم فیره رمع 8
 رایس نم مشچ هب لوا رد هک دنسیارتسا
 دوسخ دادعتسا قشاع ارم جیردنب دوب تشز

 زین وآ تیصخش هب نونکا مه و درک
 ۰۷. مراذگیم یدابژ مارتحا

 یتقونه» :  دیوگیم تسافاراف_ 8
 تیبا یمک مدرکیما لیصحت ناتسریبد

 ابترم لابتوف نانکیزاب_مدوب دادعتسا
 ینارتخذ لابنادپ یاسههنیس هک" دند

 نی زا هنافساتم "نما و هتنشاع یاهتخرب
 روظنمجوتم - مدوبن راذروخرب تیسوسخ
 < ؟ دیدش نم

 امت هراتس - ۲۳۵ هرامش



 مم

 او تسلا نیریش نتفگ « ایرج زا ۲7
 هبذج زا راشرس و نیریش . ندینش وا زا

 یوداج هک نانچمه « بیپ و ناهنپ یاه
 لدب زمر و زار زا رپ یتاظحل رد شیادص

 یاههمخز رب هنوگشزاونیمنرف و دنیشنیم "
 . دراد هنطاع بحاص یمدنونش ره ساسحا

 زیگنارحس یاههبنج زا راوهتفیش هنوگنیا

 دیاشء نتفگ هدنناوخ یوناب كي یادص
 یقلع و زیهآ بصعت یرواد كي نامگ

 رد لاح رهن هک . دروآ شییار هناسود

 هناقداص رطاخ قلعت و یگتفیش نیا تیهام

 اما . تسین یدیدرت هدنراگن یوس زا

 راک رد یکندزن طابترا و یگتساو
 نامه « اسبرپ» هک ارچ « دئاب دناوتیمن

 هک تسا. هتسباو و كيدزن نم هب هزادنا

 .نویزیولت و ویدار رگید هدنونش ره و امش هب

 هقیلسكبس و تفابرد نارب توافتدب اش

 زا رمسپ ناشبا ار هدنراگن هک اب اه

 لایس رهن كي لالز یراج رد روش و قوه
 . دربیم دوخ اب یقیسوم یاههرذ زا

 یقیسوسم دیدرتیب یوناب «اسرپ »

 رسطظن هطقن زا ,هناگب و یناریا لیصا

 رد شتیقالخ و تعادب و یرنه یاهشزرا

 نتشادهرهب و یقیسوم و مالک یزیمآ مه

 اهزورنیا « زیگنالد و مرگ. یئاوآ زا
 یقیسوم قوذ بحاص رادتسود ره بلق رب
 . دنکیم تموکح یناریا لیصا

 یوناب نيآ نیش لدت اکرح و هرهچ
 ینسح تیاغ قارغا نودب « ناوخ هزاوآ
 + شیادص یتوداج جوه اب هارمه هک تسا
 سیم یعادتار «تحالم و نسح» شزیمآ

 تفارظ زات سا يمسجم_شقن هک ۰ دنک

 رسید هکنآ ۷ ۰ زاربش ظفاح یشیدنا

 جواهب روصت دح زا رتدوز : دوب یاهدمآ

 نبا زاوآ نامسآ هعنآ اب و . تفاب تس

 هدیشوپ تشرد و زیر یاههراتس زآ راید

 رد یناربا لبصا یقیسوم هکنآ ابو دوب
 نزآناناوخ هزاوآ زا نتشاد هرهب هنیمز

 مغریلع و ته و هدوب رابرپ یتسارب
 , رنه نانز و دوجوم ناشخرد یاههرهچ

 -لث یناربا لیصا یقیسوم  یایند دنم
 هدیاه, اریمح « ههلا ۰ شکلد « هیضرم

 یاهداعلاقوفشزراو تیبوبحم كي ره مک
 یناربا یقیسوم نارادفرط دزن رد
 هزاوآ یونابكبیلاخ یاج هشیمه « دنراد
 «یرمق » هک یسک . دشیم. سح ناوخ

 .هدرتسگ نامسآ نیا ناگراتس رانک ردشاب

 «كنيا دوبهدششوماخشیپ اهلاساک ی«رمق»

 . تشاد یاهرابود عولط هراتسرپ قرش زا

 ناراک رد تسح همه «اسیرپ» عولطاب و
 «رمق»هرابود عولط « رنه زا هتشر نیا 2

 لیاوا نامه رد اسیرپ و . دندرک رواب ار
 ناناوخ زاوآ یهگرج هب ذوروی ادتبا و
 راظتنا زا رود یفشخرد « یناربا نز

 تیبا

 ۰ درک .دنام هناگب نانچمه و دمآ هناگب . تشاد

 یادص مبوريز رد ناهن و ًادیپ یاههبنج

 ۱۸ هحفص ج7

 یاهزات لیخ . « اسیرپ » هدننک نوشفا

 یاهشزراهجوتم ار یقیسوم نارادتسود زا

 یناریا لیصا یقیسوم زیگنارحب والاو
 هورگ یتح هک دوب نیا رد

 ناوج لسن فلتخم تاقبط زا یرامش یب

 امتس هرات - ۳۳۹ هرامش

 هناکی 5 ندوب هناکب < است رپ»

 . تسا هدزک عولط |

 لسنزا یرامش یب هورگ اسبرپ#
 یناربالیصا یقیسومهب ار ناوج

 .ندنام ٩

 «ناگدنناوخ زا یهورگ #

 ینا ربا بانیقیسوم اب ار ناناوج
 ؛«اسیرپ» اما  دنداد یتشآ

 ]لیصا یقیسوم قثاع ار یهورگ .

 تخاس هجوتم

 یقیسوه هتفیرف و هتفیش نیا زا رتشیپ هک
 یجراخ شوج مه رد یاهگنهآ ای ویجراخ
 دندوب كيمتير و دنت یاهکبس و یناریاو
 و هناثیل عقاو رادنپ و روصت رگره و
 نانهنب یناریا لیصا یقیسوم زا :یتسرد

 یفیسوم یوس هب هرابکب ۰ درک یمن روطخ
 یرامشیبهورگ و . دندش بلج یفاریا بان
 نایم رد ۰ یقیسوه قثاع .ناناوج زا

 یوناب كي یاوآ زیگنارب ساسحا جاوما م
 هظحلهب قیمع و دیدش یلیامن ناوخ هزاوآ
 لسیصا یقیسوم لاح و سح رپ یاه
 بلجرد و. دنداد ناشن دوخ زا « یناربا

 زا راشرس و میظع لیخ نیا بلج و
 زیگناروش یوداج « هفطاع و ساسحا
 نوچ یب وتیمهآ اب شقن «اسیرپ» یادص
 هکنبا تسین یئوگ دابز,و . دراد یئارچ و

 ناسنک قح « اسبرپ» هک میوش یعدم

 ینآ ریا لبصا یقیسوم ندرگ هب یریذپان
 و یریثآ یادص هک یسارب و . دراد

 یسنوسخ « دنمرنه یوناب نیا یاریگ
 یننس یقیسوم یپ و كر رد لایس و مرگ

 وآ زا شیپ هک تخاس یراج راید نیا
 * زاوآ ناگرزب زا قدودعم دادعت اهنت
 رد« رمق» ۰ دآدوب هدرک نینچ « یناریا
 و یدیهش و « نانب» « رود یاه هتشذگ
 نساآ رد نابرجش و یراسناوخ یدومحم

 . اهکیدزت و رود

 شنیرگ رد مدرم هدو شقن 3

 !«دنم رنه»

 صیخشت تردق و تخانش نازیم [۳]

 تیقالخ نابحاص شنیزگ رد مدرم هدوت
 و راودا یمامت رد + یرنه یاهشزراو
 .تسا هتشاد زاس تشونرس یتیمها « راصعا

 یوس زا دنمرنه كي شریذپ و دیئات
 همهرد هعماج كي مدرم زا یعیسو رفق
 دوجومیاهشزرایاقل و ماود دناوتیم لاح
 . دیامن نیمضت ار دنمرنه رهراک رد

 هاگیبو هاگ :یاهیگقیلس "جک اذهعم

 زا بذاک یاهشزرا هب یرهاظ شیارگ و
 هسشدخ دناوتیم ؛ راید ره نامدرم بناج
 ناونعب ناشیا شقن تیمها رد یللخ و
 یاهنلاصا و یرترب هنک دییات لماوع

 هشیمه « مچ نیا اب . دزاس دراو « یرنه

 نامدرم نيا عقاوم و دراوم, رثکا رد
 یرادیاپهک دنتسه هعهاج نوگانوگ تاقبط

 قفحن هماج ار یعقاو نادنعرنه ماود و
 . دنناشوپیم

 ۳۰ هحفص رد هیقب
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 : یرنه و یصوصخ یگ دنزهراب زدمدنا وخان یناههتکن ِد

 ز )رحیمی ه تسافاراف
 مانمه ریغ بطق ود یل و اراف

 ! دننک یم بذح ار رگیدمه هک
 « دنرادن مه اب یقالخا تهاش چیه « تخشوخ جوز نیا #
 !دنزومرمیلیخ ودره هکنیا زج
 سانشرس جوز نیا هک دهدیمن هزاجا « یراک هدرشف همانرب »۴

 ۱ 7 7 ! دننک تاقالم ار رگیدکیدایز نویزیولت و امنیس

 زیمآ هلابمزا یکی زرچیمیل كش نودب

 مک اتعیبط .تسا هوویلاه ناگشیپرنه نیرت
 بیم راارق ندرک هبحاصم زاو تسا فرج
 هشوگ هک شایعقاو تیمخش مغریلع . دنک

 بوته نیرف سانشزس زا یکی تسا ریگ
 زا یدایزا هدع.نییب زا . تسا ناگشیپ
 یارب ار یرامش تفگنا دادمت شنارادتسود

 رد .تسا هدیزسگررب .تبحاصم و یتسود
 اعدادنتاوتیم یدقدعم داددعت زین دوویلاع
 .دناهتفایهار وایصوصخ یگدنز هب هک دننک
 ةک: دنیوگب دنناوتیم طقف هدع نیا هزاتو

 .تشام ناتنودنیرتهب زا یکی زرجیم یل
 سکچیه هک تساهلاس

  تسا هدوبن روخم. زرجیم یلابكيدزت
 نسیاتشنربیج زا ناوتیم یدح اق هتبلا
 دووسیلاه یمومع طباور یاهتک رشبحاص
 یکیدزن ورهناتسود طباور هک درب ما زین
 رب هوالع نیاتشنرب . دراد زرجیه یل اب
 تقو رتشیب « یل یعامتجا یاهراک مابنا

 تره زا و دناونگیم ارافو یل اب ار دوخ

 رفن ود نیا یصوصخ یگدنز هب رگید سک
 تنوع لیلد نینه ۰ راد-یهاگآ تل
 هرابرد :یقیاقح نتنگیارب ار یلپوتف هلجم
 تنگ یبلاطم و تفریذپ رفن ود نیا یگدنز
 : دیناوخیم ریز رد ار نآ هصالخ هک

 تقوف. تسا یگرزب:هشیپ رنه یل»
 تیعمج زا وا . تسا یتلاجخ هداعلا
 درادن سفنب دامتعا هکنآ هن تسا نازبرگ
 تیعمجزا یهوبنا نایم رد_دهاوخیمن هکلب
 تا نیا نآ لیلد نیرتگرزب دوش رهاظ
 . دربیمن تذل ندز پگ زا هک

 رقهش مدرم زآ یراپنب هدع یارب دیاش
 هزانینکیمسچ: نآهب هک دشاب هداب
 نازسرگ لئاسه نیا زا یل اما ٩ ربخ هچ

 یفوع نیپ دنکید مس نن زانب) شا
 هک ینعم نیدب دشکب یراوبد مدرم نباو
 هبسع هک اج ره و دوریمن اهیتراپ هب
 «.دوشیمنرهاظدنشاب عمج مه رود یدابز

 دوشیم_ هدیسرپ رب زا یتقو
 ندرسک هحاسم زا رسم ی ی

 : دیوگیه ؟ تسا نازیرگ
 دسنکیم رکف «یل» نم رظنب »

 یگدنز میرح هب .زواجت عون كي هبحاصم
 زواجت نیا زا. واو . تسا دارفآ یصوصخ
 هثببه .وا یاهفرج . دراد یدب هرطاخ

 زا تسافاراف زج

 هرابرد منکیمن رکف ۰ تبا هدش فیرحت
 . دشاب هتشاد یبوخ ساسحا عوضوم نیا

 ماجنا یبوخ هب دناوتن هک ار یزیچ وا
 ار اه شزرو رتشیب .. زاد .تسود_ دهد

 . دهدیم ماجنا یبوخ هب
 شزرو وا یلصا یاه یمرگرس زا یکی

 و فلک. هب دنکیم یرزاب سینن وا .- تسا
 مه اهنآ هب و دراد هقالع زین یریگیهام

 انویزیرآتلابا زرم ,یکیدرن رد . دزادربیم
 رتشیب هک تسا هدرک هیهت یئاج اداون و
 رگا ۰ دنارنگیم اجنآ رد ار دوخ تاقوا
 بیترتهبیگدفز رد ار وا یاهقتع ميهاوخب
 قسشع میئوگب دیاب مینک وگز اب تیمها
 قسشع . تسه « .تساف اراف.» وا لوا
 وا موس قثع و تسا یرگسزاب وا مود
 ۰ شزرو

 یریگیهام هب وباب اراف تاقوآ یضعب
 تیمیزابسینتمه ۷ زین یهاگ و . دوریم
 اهفآ تنوکس لحم يبا رظنب . دننک
 ! تساهنآ « رصق»

 هک دهدیمن هزاجا راک هدرشف همانرب

 .دننک تاقالم ار رگیدکی دابز جوز "نیا
 تخس سین اراف « دنکیم راک یل یتقو
 زا حبص ۲ تعاس اهنآ ۰ تسا لوغشم

 یسشک مه دیاش . دنزیخیمرب_باوخ
 ار رگیدمه ماش زیمرس رد دعب + رتدوز
 یتسیاب ماش زا دعب هلصافالب نوچ دنیبیم
 و دنناوخب دوز ات دننک هدامآ ار دوخ

 .دننک هدامآ راکرپ یلادرف یارب ار ادوخ
 سیم اهنآ هک تسه هنفه رخآ تالبطعت اهبت
 سیم یعس اهنآ و . دنشاب مع شیپ دنناوت
 مه اب از زور ود نیا تاعاس ماعت دفن
 دننکیم یزاب سینت مه اب . دننارذگب
 شینت اراف دنکیم یزاب فلگ یل رگا اب
 هتشاد یرادربملیف هک ینامز اما دنکیم
 یتقو ًاهنآ یارب زین تالیطعت نیا دنشاب

 . وت ایب يه تو الاح دقعنم زرجیم یل تروشماب ارشیاهدادرا رقمامت تساف اراف #

 دنکی م *

 . دراذگیمن یقاب
 دنرگیدمه فلاخم بطقود «یلواراف»

 .دنکیم داجیا ار یلوخ لداعت كي نیا و
 ودره هکنیا "زج دنرادن_یتهابش مهب اهنآ
 + دنتسه زومرم یلیخ رفن

 هفاسا تنافاراف هراب رد نیاففنرب.
 : .دنکیم

 هملاکسكي اراف اب شیپ زور دنچ»

 و دوب رب یمک اراف . متشاد یتفلت

 عطق نفلت یتقو . درک تبحص دنت نماب
 دهاوخ نفلت هرابود وا متفگ منواعم هب دش
 درک. نفلت هرابود وا دعب هظحل,دنچ ۰ درک

 درک ی هاوخ رذع شندرک تبحص دنت زا و
 زا دابز یگتسخ زا یشان وا لمع نیا

 .« تسوا دح

 زا هک یلماک یهاگآ اب رب
 ةک تسا دقتعم « دراد جوز نیا یگدنز

 وا- دراد دوجو یلو اراف نیپ یقیمع قثع
 : دیوگیم درومنیا رد

 یرسپ رهزا رتشیب یل نم رظنب»
 قثاع « دراد تسود ار شرتخد تسود هک
 بیمار اراف راو هناوید وا . تسه ت اراف
 تلع . تسا یل قفاع زین ارافو . دتسرپ

 دیکات و یراثف اپ هلئسم نیا یور هکنبا
 اه یلاکیزمآ رثکا هک تا نیا منکيم
 ابیز و ناوج جوز كي یتقو دننکیم رکف
 + دوخ یگدنز رد یئاهسدرد اب امتح دنشاب
 یسل یگدنز رد اما ۰ دش دنهاوخ هجاوم

 رد اهنآ ۰ تسین یلکشم هنوگچیه ارافو
 قفوص .الساک یگداوناخ هطبار داجیا
 «. دناهنو

 دوخ یاعدا تابثا دروم رد نیاتشنرب
 یلاقم اراف و یل دیدش هقالع - "ربینبم

 : دیوگیم وا دنزیم
 ابیلراچ ناگتشرف لایرس یتقو » -

 هدشیمشخب نویزبولت زر تسافاراف تکرش

 سار لابرس ۰ متفر ود. نپا رادید هب نم
 هب نم هکیعقوم , دشیم شخپ ۱۰ تعاس
 یزاب یتسد لابتوف دنتشاد اهنآمدیسر اجنآ
 . دوب عبر و ٩ تعاسو دندرکیم
 ضحس یل : دوب هرم ات مرد زا اهنآ
 اهل ارت دیابهک مفساتم.تفگ نم ندید
 اراف لایرس دیاب ۱۰ تعاس نوچ مراذگب

 یگدننارتعاسکی زا سپ نه و
 نمریضقت نیا الا . متر ب ها هرابود
 یل دع زور مدوب هننآ ربخ هک دوب
 « . تساوخ رذع و درک نفلت نم

 زین ی
 : دراد یلاثم

 رسدوز ار شراک اراف بثکی »
 یل یارب ات دوبهناخ مزاع و درک ماعت
 مسلیام هک درک لاونس نم زا ات
 ل نرف یزاب و ۰ منکفرح اهنآ اب ار ماش
 لیلد یاب ًاراف ؟ منیب از یلو وا یتبد
 هبهت ماش یل یارب و دورب هناخب تساوخیم
 بقوف لمع نیا زا یل تسنادیه نوچ دنک
 . دوشیم لاحشوخ هداعلا

 را رق مامت اراف هک میوگب مه ارنیا انمض
 زرجیمیل تروشم اب ار و

 « . دنکیم_دقعنع
 : دهدیم نا نیاتشنرب
 ماهناخ 4 ار یدابز هدع بشکی »+

 لّومعم قط زرجیم یلو مدوب هدرک توعد
 دیآیم ماعناخ هب رابکی زور همره هک
 اجنآ بش نآ زین دنک هدافتسا افوس زا ات
 هدع دبد دمآ نوریب انوس زا یتقو دوب
 .دنتسه نم هناخ هب نسمآل اح رد یدایز
 *هقیفد ۱۵ تدم و تفر بقع رد هب وا
 دش _لطعم هدنشک یامرس نآ رد و دز رد
 یتقو مدینه ار وا ندز ردی ادص نم ات
 ولج رد زا ارچ متفگ مدرک ,زاب ار رد
 نیاب نم ثفگ واو ؟ قاتا یوت یساین
 بوخ متفگ واب . مدوب هدشن توع ینامهمر

 تگ وا و

 نانامهم عمج رد دیشکیم تلاجخ وا .هن
 .تساریگ هشوگ هزادنایب وا

 یزاب

 + دوش رضاح
 واتیفوم دنناوتیمن هک یناسک زا صوصخب و شایرگیزاب ةفرح زا رتشیبیتج « تسافاراف هب زرجیم یل #۶

 ! دزرویم قشع « شزرو زین

 - ۳۳ هحفص ۲7

 هوالع یل . تسا نازبرگ دننک كرد ار

 ۳۱: هحفص رد هیقب

1 ۳ 
 تنیس ءراتس ب ۳۳۵ هرامش



 ناتساد لماک هصالخ

 یرتخد لاح حرش یفرپ ناتسبات
 ار واتارطاخ رتفد نم . دازرهش ساب تسا
 .تساهتشوندوخ تارطاخ رد دازرهش منفرگ

 تتفع مردام هک مدوب دلاس هدزناپ

 نومسمردارربمردامتوف زا سپ درم نالعلسلا
 سم فرشا ماهلاخ اپ مردپ و تفر ندلل هب
 تشاددومحمساپكرزب رسپ كي هک ناطاسل |

 : ورک :یاویزا
 هنردتب هک یلیصحت لا لوط رد

 ملعه هدازبیدا یاق۲ هک مدیمهف متفریم
 یاقآ نز , تسا هدش نه یتاعت"نامتاپپدا
 نیمهب و درکیم تنایخ وا هب هداز بیدآ

 بو درک یشکدوخ رابکی هدازبیدا لیل
 رتخدابودادنالط ار دوخ رسمه یئکدوخ زا
 مییدرک اشمههلیسوبنم . درک جاودزا یرگبد
 مدشانشآ دوب وا ردارب هک ور اب میرم
 .دیماجنا جاودزاب یئانشآ نیا راک و

۳۱ 

 دیسر لحاس هب چنل روئوم دعب یتاظحل
 .تشونرس زا نم . داتسیا راب تکرح زا و
 .متشادتشحو دوب مراظتنا رد هک یمولیا

 رد یاهدنیآ هچ هک متسنادیم رگا اعفاو
 زا امآ . دوب تحار ملابخ زاب « تسا مراظتنا

 دهاوخ مرسرب هچ دوب مولع» هک تهج نیا
 * ۰ مدوب نارگن دمآ

 و ها و دام دف اب هل
 رد هک یدرم ریپ اب شاهدرچ هاس تروص

 - هتشذگت ام جاودزا زا هءامکی زونه
 لاشباهتآ ءارمه درک داهنشیپ مردپ هک دوب
 جاح مساب یصخش یالیو لامش رد .میورب
 بل نم هک بشکی دوب ام رایتخا زد رقاب
 :مدشتخلومدرک انش سوه ٌمدوب هتفر لبرد

 یکیراترددومحمماللاخ رسپ عقوم نیمه رد
 زواجت نمب روزب و تفرگ شوغآرد !رم
 ورسخ ادابه هکنیا سرت زا نم . درک
 توکسنوش هاگ ا ارجام نیازا شاهداوناخ

 یلوتتسدردمتشگ ربنارهتبهکیماگنه و مدرک
 مدز ار متسد كر یشارت تروص خیت اب هناخ
 . مدرک یشکدوخو

 مدش صخرم ناتسرامیب زا یتقو
 ردام و ردپ دعب هتفهکب و متفر مردپ هناخب
 قالطارم ات دندروآ راثف ناسرسپ هب ورسخ

 مردپمدش ادجورسخ زا هکنیا زا سپ .دهدب
 دوعسمردآربات درب ندنل هب دوخ هارمه ارم

 ارمدوعص ناینل رد منک تاقالم ار
 انشآ دوب شایسالکمه هک ازیلا شرتخد

 .تسوداب

 جنلروتوم بحاص و تشاد لاس داتفه دودح

 هک دومن هراشآ نمب دعب و درک تبحص دوب
 "موش راوب

 ار دوخ تروص ورس هکیلاح رد نم
 دنزگ زاات مدوب لامتسداب _الماک
 اب « منامب ناما رد جیلخ نازوس یامرگ
 . مبش جنل روتوم راوس هلادبع كمک

 زا دوب چنل روتوم بحاص هک یدرهریپ
 ینادنچ هلصاف كلرم اب یئوگ یریپ طرف
 . دز یدنخبل و درک نمب یهاگن . .تشادن
 مدآ موقلح رد هک دوب رهز لثم وآ دنخبل
 دنراد هک تسنادیم وا راگنا ۰ دنشاب هتخير

 هایس درم ریپ یلهنادفد . دنربیم اجکب ارم

 
 ارم نارهتب تئگزاب ماکنه مردپ . درک
 مياصعاندنل رداتتشانگ ٌهوعسم مردارپ دزن
 ردپ هقردب زا سپ هک یتقو ۰ دباپ نیکست
 :یلداکیپ نادیم یوسب یسکات كي راوس
 لگنج كيب ار ام هدننار ناهگان « میدمایم
 اب لیبموتا كي هک مدید نهو درب یعونصم
 بیقعت ار ام رگید نیشن رس هس
 نا و دندز تک ار دوعسه اهنآ
 ,ریپ تسببو دندروآ هبورخم هبلک .كيهب
 ادک :هدنناز درم دندرپس موللک ساب .ینز

 غارچكي -ابماکنه بش « دوب یلراچ شسا
 . دمآ مغارسپ سولاف

 نمبدهاوخیمیلراچ هک متستادیم
 شرسپمکحم كنس اب ورنیا زا دنک زواجت
 هبورخمهیلک لخادزا مولک هارمع و مدیبوک
 هبب قفوم هکنیا زا لبق اما . میدرک رارف
 دیباتامرب لیبموتآ رون رود زا میوشب رارف
 .درک فقوت ۱ رانک رد روبزم لیبموتا و
 زمیج . دندوب یلراچ نارای لیبموتا لخاد

 خیرات لبق ام یاهمدآ هب رتشی و دوب هدش
 . یزورما ناسا ثب ات تضامیم

 و درع :تیاده یاهتوگب ارم هلادبع

 ترارح هک دیشروخب یهاگن درم زیپ

 : تفگ و تخادنا تخیریم امرب شنازوس
 مراودیما. ميرادشیپ رد یزارد هار

 .. سرب تالش

 قه ۰ دربورفرکف#ب ارم رتشیب فرح نیا
 . مدوب هدرکن رفس ایرد رد لاحبات

 و درک نشور ار جنل روقوم دره ریپ
 یاهبآ هنیس یکانشحو شرغ اب چنل روتوم
 .دمآ رد تکرحب و تفاکش ار سراف جیلخ

 دیشروخ رون . دوب مارآ و تکاس ایرد
 یمشکش ساکعنا سراف جیلخ یاهبآ ردا

 ابرد بآاب دیشروخ روت دروخرب و تشاد
 . تفرگیم مدآ زا ار ندرک هاگن تردق

 هک مدرک سابحا « یتفاسم یط زا سپ
 :متفگ هلادبع هب . موشیم هنخ امرگ زا مراد

 . مریمیه امرگ زا مراد نم ب

 : .تفگ هلادبع

 . نک لمحت یمک
 : متفگ

 .. دنگیم درد میدن مامت

 : تفگ
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 .مراد نیئوره هب جایتحا هکنیآ لثم

 : تفگ و درک یاهدنخ هلادبع

 ور زیچ همه رکف . شابن تحارا

 رد تسد هلادع سس .مدروآ تارب مدرک

 كسچوک ذغاک كي و درک شراولش هفیل
 زاب ارنآ و دروآ رد دوب هدش هلول هک آر

 ردخم داوم علو ابن م . داد متسسل و درک
 .مدیشک ًارنآ و مدرک كيدرت ماینیب هب آر

 رم و دندوب هدژ لذ درم ریپو هلادبع

 دسنابنج یرس دره ریب . دقدرگ یم هاگن
 :.تفگ و

 راچد الب هب هک مهوت « هراچیب ی س
 نیمه. مداهننیعقووآ هتفگ هب نم ۰ یاهدش

 مدرگیه تذلو یتحار یاحا هک ردق

 فرطبودنتخادنا لیبموتا لخاد ارم ینوتو
 دندیداهنآ یتقو . دندروآ هبورخم هیلک
 زمیجو دندش لاحشوخ تسا یمخز یلراچ
 اهنآبیصن نم ات تشک ار یلراچ هحلسا اب
 موش

 و زمیج نیب تاظحل نامه رد اما

 ار یلراچ ینوتو دمآ شیپ یریگرد ینوت
 شدوخمارمهارم ینوت دمب . دروآ رد اپ زا
 یرادهگننم زا شاهناخردو "رو ندنلهب
 نم هب بسانه تیعقوم كي رد وا . دومن
 هاددوب هتخير نیئوره نآ رد هک یراگیس

 هارمق دمب زور سپس دومن زواجت نمب دعبو

 ندیرخیاربودوب برع هک یهاثوک دق درم
 یاپو تسد و تئگرب هاخب دوب هدمآ نم
 قودنصردودنداهنهسیک .لخاد و دنتسب ارم
 . دنداد یاج لیبموتا بقع

 . یلاجنج یارجام نیا همادا كنيا

 یدنیاشوخ یتس و توخر ۰ مدوب لاحشوخ
 تنشنمرانک رد هلادبع . دیود مئدب مامت رد
 : تنگ و

 . دش پوخ تلاحب -

 بورشم رسطب كي هک یئاهمدآ لثم
 :متفگ یتس و رادشک نحل اب دنشاب هدروخ

 . ملش بوخ « هرآ

 : تفگ و درک یاهدنخهلادبع

 لاحشوخیلیخ دنیبب ارت ميابرا رگا
 ٍر دهدیم یبوخ شاداپ نمب دوشی

 هچ هب مرادهک مدرکیم سح بوخ نم
 اما . موشیم هداد قوس یکانلوه تشوئرس

 .متشادن دوخ زا ار یلمعلاسکع چیه تردق
 ی روتوم هبل و متساخرباج زا

 و دوببآ و دوب ایرد درکیم راک

 » .. توگس

 و لیق اب یئابرد غرم هتسلکی هاگهگ
 یاهلصاف زاایامرس یالاب زا ناوارف لاق

 اهنآ یدازآ هب نم و دندرکیمتک رحرترود
 هاگن مفأرطاب بوخ یتقو . مدروخیم ترسح
 هدید یرگید زب زجب مدیدمدرک
 ایرد متنيرگنیم هک فرط ره زا . دوشیمن
 متشاگنایم نم و دندوب هدیسچ مهب قفاو
 . منکیم رپس یرگبد یایفد رد هک

 : تفگ هلادبع

 انش سکچیه سراف جیلخ یاهبآ رد -
 نمضرد ..۰ تسا اسوک زا رپ نوچ ؛ دنکبمن
 نسب مامت و تسا روش ابرد نا بآ
 ناهد زا ار فرح نیا یتقو ۰ دنازوسیم ار

 یلیخاسوک زانما ریز .ملیسرت مدینش هلادبع
 مدرک, مسجم مدوخ ۱! هظحل کكيرد . مدیسرتیم
 هبوک ربا اه دوش پچ جنل روتوم رگا هک
 7 هزرل رکف نیا روصت زا . دش میهاوخ اه
 ۱ ۲۱۱ تفرک اف ار يدپ ینیح

 تگ درکیم هان نیب هک هل

 ص 1 یرلیسرت
 : متفگ

 .هب عجار رگید منکیم شهاوخ
 نیا زا سپ ۰ نزن فرح اهزیچ روجنیا
 هک "یدرمریپ ۰ میدش تکاس هرابود هلمج

 هسک تفگ درکیم تیاده ار جنل روتوم
 و دش قرغ ایرد رد شیره هتخذگ لاس
 . دندرک عطق شئدب زا ار وارس اهتسوک



 . دناهوپ ار "

 تیرعنارارجام نیا یرفاو تنل اب درم ریپ
 نهیایند نیپ هک متسفاديم دنچ ره . درکیم
 متشادن راظتنا چیه و تسای دایز هلصاف واو

 دنک رکف نم لثم مه وا هک
 یمیالممیسن هک وبرهظ زا دعب یاهفرط

 یورزااد لامتس نم ۰ درک ,ندیزوب عورش
 .مدیشک یقیمع سفن و مدرک زاب متروص

 هسب یهاگن و تساخرب اج زا درم ریپ
 : تفگ و تخاننا ناسآ

 هظحل .دنچات . «منکن .هابتشا . رگا
 . دوشیم نافوط رگید

 ممهفدات مدرک زیت ار مياههوگ نم

 تفگ و دیرپ شگنر دینش ار فرح
 رطخ هک تسنپا تروظنم ینعپ بس

 ٩ دنکیم دیدهت ار ام

 دسنلب نافسآ 4 ار شیاهتسد درمریپ

 : تفگ و درک

 . درک لک و ت ادخب دیاب ت
 تک رحابرد یوررب تعرس اب جنل روئوم

 . دوب هتخود مشچ قفاب هلادبع .درکیم
 هسب رگید تعاس ود ات تنگ درهریپ

 یسنان دنفیف یقافتا رگا . میسریم نیرحب
 لشم هک مدوب هدیسرف نانچ نم . مياهدروآ
 قاکتو ۰ مدوب هدیزخ یاهشوگ رد شوم
 و داتسیا جنل روئوم بل هلادبع مدروخیمن
 : درک همزمز

 . دنیایم دنرادهایس قاهربا-

 :تفگ و تخادفا فت ایرد هب درم ریپ

 - لاس لصف نیا وت . سناش نیاب تلعل -
 رانا . دشيمن ینافوت ایرد تفوچیه
 دناهدرک وداج ار ام

 دهاوخیم دنوادخ دیاش مدرک رکف نم
 نیا رش زاات درب نیل زا ارم هلیسو نیاب
 ادسپ یباهر راب تبکن و یتنعل یگدنز

 یوز هک یمیالم میس هک دیشکن یلوط

 لدبمینیگمهسو تخس دابهب دوب روانش ایرد

 یااهربا ششوپ ریز دیشروخ دیدش رون . دش
 نامسآ يک انتشحو رابغ و دش ناهنپ هایس

 زاو مدش دنلب میاج نا نم

 :مییسرپ دره ریپ
 ٩ دوشیم هچ الاح

 : تفگ دره ربپ
 « ناوخب اعد بس

 ارم رتشیب فرح نیا

 یسشوگ .
 ناسیهگا .

 درکیم هاگن درمریپ و نمب
 دوبهدبسرت یتخسب مه شدوخ

 یدیدض قرب و دیچیپ ایرد هدرتسک عیسو
 دامسبرف سرت زأ نم . تشن بآ هنیس رد
 هلادبع . مدیسچ ار هلادبع تسد و مدیشک
 : تفگ

 .» یک تهواقم

 : منک
 .درادن یاهدناف سرت ۰

 «مدیدنار اهزیچ روجنیا لاحباق نه ح

 .تنا نامه دشاب هچ ره ریدقق س
 و درک ندیزوب عورش یدیدش نافوت مک ک
 ساسحا هک دمآ ناجیهب نانچنآ ابرد بآ

 بآ یور یهاک رب لثم جن روتوم مدرک
 مدوبهدیسرتنانچ نم  دوریم وسنآ و وسنیاب

 اس یوس نیگمشخ یاهجوم و دش ینافوت ابرد ناهگان
 شرغیادص..مدرکبم یهت بلاغمتشاد سرت زا نم. ..۰ دندمآ و

 كانتنح وهرظنم نانچنآ « تسشن یمابردرد هک یقرب و نامسآ بترمهلادع تفانن تروصب كئر درم ریپ
 شومارف ارنآ تقوچبه هک دوب هدروآ دوجوب یزیگنامغ و

 جنل روتوم هک یدرم ریپ مدیددش مارآ برد یتقو  منکیم هتهب رد ناسآ شارخ شوک شرغ یادص
 . تسا هدش اههسوک ریسا درکبم تیاده ار

 ینابصعهک هلادبع ..مدرک هیرگب عورش هک
 ؛ تفگ دوب هش

 بظاوم... رتخد ینکیم هبرگ ارچ

 اهر جنل روتوم بل زا ار تتسد شاب
 هسوک همعط تکرح كي اب هنرگو « ینکن
 : یوشیم اه

 هدناشوپ ار ایرد حطس یمیظع یکیرات
 رود زا ینیگمهس و دنلب یاهجوم . در
 قرب و دعر یادص . دندمایم ام یوسب

 هدرک هدز ناریح ار اه نانچنآ نافوت و
 میتشادن ار یرکف هنوگچیه تردق هک دوب
 شومارف ار زیچ همه نم تاظحل نآ رد
 رکفب سکه هک متسنادیم ۰ م.ذوبهدرک
 كسب زا شیب كرم ات ام ۰ تسا تاجن

 ینیگنس یاهجوم یتقو . متشادن هلصاف مدق
 یتابرد یاهناویح نم « دندهایم ام یوسب
 ایرد هدایرف ریسا هنوگچ هک منیدیم ار
 .تسا هتخیر مهب" ناششمارآ و دناهدش

 - ۲۵ هحفص ۲7

 یار دایرف هلادبع هک مدوب راکفا

 . دیشاب بظاوم
 هبسب یدنلب جوم وا هلمج بقاعتم

 هسب مکحم نم ودرک تباصا جنل روتوم
 مامن بآ . مش باثرپ جنل روتوم هت
 هکنیا سرت زا نم . درک پ ار چنل روقوم
 نوت یو طوقس ارد هب_ادابم

  مییسچ ار روتوم
 و مدرک زاب مثچ تشذگ ام
 2 ملید مدرک هاگن
 دایرف» سین یربخ اما , هدانفا
 ٩ منی

 :تساجک درمریپس
 ی یلو ۰ ده دیلب هلاذبع

 بیم جنل روتوم دیش یاه ناکت رثارب

 ار اج همه هلادبع , دنک لرتنک تسناوت
 یورپ شهاگن ناهگان ذعب و ذرک هاگن

 ..شاها وا : دیشک .دابرف و دانفا یجوم

 نآ هب هلادبع هک یئوس هلصافالب نم

 ینامشچ اب و متسیرگت دوب هدرک هراشا

 رد هک مدید ار درمریپ دسج هدز تشحو

 ریز هب جوم یور زا ندز مهب  مشچ كي
 . منفی وا زا یرثا رگید و تفر بآ

 : مدیشک دایرف

 .هدل تاجن ار وا هلادبع

 دابرف و دناسر نمب ار شدوخ هلادبع
 . لیشک

 هناولدرگه .. زرتخد شاب مارآ

 هسب اذابم مدیسرتیم هگیلاح
 تدسش اب موش راچد

 جنل روتوم فک و مدرک
 جوم -تباصا رثارب ادابم اث مدیشک زارد
 موشباترپ ایرد 4

 نافوت تش زا ماگنه نیمه رد

 ندبراب ب عورش یدبدش رابگر و دش هتساک

 : تفگ و کرک دنلبرس هلادبع ء درک

 . ميوشيم رود رطخ "زا ميراد
 . دوشیم مارآ . نافوت رابگر "زا دعب

 هسفقباسب و دیدش نانچنآ زابگر
 دسنراد ار مندبمامق مدرک سح هک دوب
 یسیجع ياهرس ۰ دننکیم ناراب هلولگ
 ناقفخ تلاح . دوب یراج مئنب همه رد
 دلرزب یایلد نیا زد مدرکیم سح . متشاد
 نامیادص هک مياهش راتفرگ یهاگترپ ردام

 و سرت ۰.:. سریع یناسلا چیه شوگب
 تیم هک دوب یزیچ اهنت نیا .. سرثمهزاب
 دوخ رطاخ رد موش تاظحل نآ زا متسناوت
 مشاب هتشاد دابب هشیمه یارب و منرب شقن
 ار كلاندرد و موش تاظحل نبا تقو ره

 دوشیم جنشنم نانچ مندب « مروایم دایب
 نافوت نآ ریسا هرابود منکیم سح هک
 ۰ ماش كانتشحو دنحص نآ و بیهم

 میرکیزا شیب هرهلد و تثحو همهنیا
 مهب یارب قباقد نیمه اما . دیئاپن تعاس
 لشم تنرد . دوب یفاک ایئدکی ننتخیر

 یرهش هیا دنچ ضرع رد هک هژرل نیمز
 لدبم یاهبارخ هب و دنکیم ناريو ار
 دامی

 نافوت. داتسبا تکرح زا ابرد مک مک
 و زیر ناراب تروصب رایگر « دما .دنب

 ۳۰ هحفص رد هیقب

 امنیب هرات - ۲۳۵ هرامش



 یسب ونوب زانس
 یزبداب : ذا میظنت و همجرتآ

 یسونویرانسمب و ریزاب « یسیو ویرانسبلاطم هلسلس هعلاطم اب #
 . دیزاسیم رتهدرتسگ ار دوخ یئامنیستامولعم ودیوشیم انشآ

 یوراهرابو اهراب سیو ««انملیف
 نایاپ دنکیم راک دوخ یوپرانس

 و دزومایب واب دناونیمن سکچیه
 نیا : تسا رتهب دن. .هب از یشناتساد

 هوس درک لنت اب 4 تبوا دوخ

 رولت اهه)دایزتراهمونیرسآ اب و شیاه
 نیلوا رد هک

 *یم ( میننگ
 روطنامهاردوخهتشون راک نی" یارب . دنک

 یاه تا هب مدش روآداب لبف هرامش رد هک
 یسلک هدعاق هس و ٍينکیم میسقت فلتخم

 کور ار «یئوج هفرص و نزاوت - نامز»

 ار وا هدعاق هس نیا . دنکی م نیرمت اهنآ

 نتشونب یصاخ هراوق ردات .دنکیم روبجم
 . دنک .زیهرپ یسیون هدوهیب زاو دزادرپپ
 یرود لوبق لباق ریغ دیاقع و بلاطم زاو
 : . دیوج

 سیوتویراسوزاسملیف نفگ رب رامگنیا
 اریخآ شیاههبحاصم زا یکی رد فورعم
 ار میاه ویرانس نم هک دوب هتشاد راهظا

 ماگنهیو مسیولیم تعاس 4 دود یارب
 حالصاو كح از اهنآ ردقنآ _یرادربملیف
 .دوش لیدبت هقیقد دنچ ودص هبات منکی م

 یراک نینچ هک تسا نعگرب یاقآ نیا

 هبیرگید لقاع زاسلیف چیه الاو دنکیم
 : . دنزیمن تسد یراک نبنچ

 نآوبراس نتشون رد شور نیرتحبحص

 رد ,

 تالاقس یرس نیا تم

 فرادرب ار دوخ بویع دن

 بم یلخاد ب ۵ هنحص

 ْشناتسود زا یاهدعاب نسحم :ت اش كل

 رازهسلال یاههراباک زا يکي لباقم رد

 «.. و دناداتسیا

 زا هابتشا هک دیاهدرک تفد اجنیا رد

 هنحص نیا .دوخ یدوخ هب دیاه ٩ تسیچ
 الوصا ام هک یتشادرب تلعباما تسین ةابتشا

 هسک ی تشادرب تلعب و مراد هراباک زا

 اب میراد راز هلال یاههراباک زا صوصخب

 داشیاهگنهآ میراد راظتنا هنحص نیا ندید

 و هچوک حجالطصاب ناگدنناوخ اي یردنب

 گایزوم لیلد نیاب دسرب ام شوگب یررازاب
 هدشن باختنا حیحص هجوچیهب قوف هنحص
 یتسیابلیاسه نیاب تسیراس كي سپ . تسا
 یاجب یاهنحص رد هک دشاب هتشاد یهاگآ

 هدافتسا كيمالک یقیسوم زا زاج كيزوم

  ۲7حفص ۲٩ .-

 ماجنا دهاوخیم .نادرگر اک هچنآ هک تسا

 تاکرخ و اه كولابد زا رظن فرص دهد

 هبش ژاسپوکد یویراس رد یگمه نیبرود
 تیعقومبسح ربدرادناکما هتبلا . دوش رکذ

 تس یئزج نادرگراک ینامز و یناکم
 نیا اما دهد ماجنا دوخ ژانوکد رد یراک

 تسا یئزج دش رکذ هک هنوگنامه تارییغت
 تروص .راک هجیتن نش" رتهب هار ردو
 3 هر

 ادص و كيزوم
 هچنآ فالخ رب سیون وبرانس كي اقا -

 راک نتشون اب اهنت تسادیپ شسا زا
 یبوخ هدنسیون كي هکنیا فرصب و درادن
 مه یبوخ تسرانس " تفگ .ناوتیمن تا
 یبوخ هدنسیون كي تسیرانس اریز . تسه

 و نون هب یگدنسیون رب هوالع هک تسا
 ذ امنیس نف و توف حالطصاب

 هرابرب یردق هتفه نیا رد روظنم نیمهب

 ناتسود ات مينکیم تبحص « اص و كيزوم

 لابند ار یسیون ویرانس دنلیاع هک یریرع
 .دننک ادیپ یلانشآ زین هلئسم نیا دننک

 دیاب تسبرافس كي هک یزیچ نیلوا
 كيزوم «تبسانم» .دنادب كيروم دروم رد
 ۰ رظن دروم یاههنحص یارب تسا

 هابتشا الماک هک ریز  هنحص هب الثم

 : دینک هجوت تبا

 و

 نیگنس متبر اب ینآریا لیصا كنهآ كي

 كيسالک یقیسوم یاجب سکع رب ابو دنعن

 شیپ اهلاس . دورن زاج كيزوم ارس هب
 هنافساتم هک «ادنوف نیج» زا مید یملیف

 زا یاهنحص رد ماهدرک شونارف ار نآ مان

 دشیم طوارم ناتسودنه هب ناتساد هک ملیف

 هک دشیم هدینش.«راتیس» بلاج یادص كي

 نالا هک تشادیمأو رکف هب ارتمدآ اعقاو

 یدنه كيزوم نیا . تسا ناتسوبنه رد

 هبنتیب هب: بلسطم ,ندرک ءاقلا رتهب یارب

 .دوبهشباختنا طبحم رد وا نداد رارق و

 ۴+ هحفص رد هیقب

 اهتیس هراتس - ۳۳۹ هرامش

 دنهدیم «یداگذ اب » امنیسهداتس ناگد نناوخب نادنمرنه

 : هتفهنبا

 هاگتسدکب : یمیلس یطوط

 یرت ویپماک تعاس

 هک تسلا یلاس دنچ یطوط . تسا هدیسریمیلس یطوط هب تبونهتفه نیا 8

 هجوت روخ رد یئاهشقت « یددعتم یاهملیفرد نونکات و هدروآ ور یرگیزاب هب

 نایاب ار «دابرب هیکت» ملیف رد یزابیگ زانب یطوط . تسا هتشاد هدهع رب
 لابح رهب .دنک ی م هدامآ هزات یئاهملیف رد یزاب یارب ار دوخ و تسا هدیناسر

 رظن رد امنیس هراتس ناگدنناوخ زا یکییارب یرتویپماک تعاسهاگتسدکب یطوط

 «دینک تک رش یمیلس یطوطهیده تفایردیشک هعرق رد دیهاوخیمرگ (.تسا هتفرگ

 . دیئامل لاسرا ۱۵۵۷ یتسپ قودضحسردآ هب و دینکرپ ار هطوبرم نپوک
 ,دینامنلاسرا زین هدشنلطاب ربمت لابر ۳؛دوخ نپوک هارمهب هک دینکن شومارف

 یگ داوناخ مان

 سرو

 نیلیآ : هیده هدنرب و

 «شنازابفرط یآرب نیلیآ بناج زا اریاهبده ءمنیسهراتس لیقهرامش ه رد 8 |

 .دیسر تامتسد هب نیلیآ هیده تفایردیارب ,یدایز .یاه نپوک .میدومن مالعا

 سده هدنرب رهشوب زا درواتسد زانهشهزیشود و میدرک یشک هعرق ار اه نپوک
 یارب .تسا دوجوم امنیس هراتس رتفد ردزیزع هدنناوخ نیآ هیده-. دیدرک نیلیآ

 میهبب ناشیاب ار هیذه_نيا لیوحتبیترت ات دن ریگب سامت ام اب نآ تقابرد



 یئامنیس تاعالطا لودج

 مس فاس رد لی هابب رات س

 تسا یگدنام یوب شیلوا .ب مه رد یلو
 قاقاس رگنیت 1

 كيمکا هشیپرنه مان ۳ باتفآ هب
 زا یکی مان س هاگشورف رد لاجنج ملیف

 فرح بع نارهن فورعم یاهامنیس
 نم و ناطلس  ملیف هثیپرنه مانس ادن

 لیمافمان ۵ ینن فرح مس هفاضا بسا
 بدرادهفاضایفرحء ون رتکد ملیف

 ینوریپ یارب ملیف هشیپرنه ۸
 اصاشیپرنه همه بت تا یریبض س ٩
 اسب یهاگ - ۷ رمث و هویم - ! دنراد

 ودارودلا ملیف هشیپرنه ب دنیشن رورغ
 لوس زا -- ناربا فورعم هثیاط بس ۸
 ملیف هراتس لیماف مان - یمیدق یاه

 ملیف هراتس ب ٩ ابرد س دناب زمیج یاه
 نز نآ ملیف هراتس لیهاف مان - لپ نیرخآ
 برا زفلعهوکش ملیف هراتس لیماف ما -۰

 ملیف هراتس مان س یرادربملیف هقبرط یعون
 ملیف هراس لیماف مات ت ۱۱ یسنیس

 .سکیا مادام ملیف هراتس - اهببورغ

 . یدومع»
 بیلاوثسروم تکرش اب یملیف س ۱

 سو

 نانکدایرف هچب رسپ_بث یاههمین

 «۰.: ماقتنا» ۳ نامتراپآ ملف هشیپ رنه

 «... ویر»  سنالاپ كج تکرش اب یملیف
 زاگ زا ب ۳ نیترام نید تکرش اب یملیف
 یاهسابل زا - تسیلعف مهنیا > رارف یاه

 ناناوچ ملیف هراتس ما س 4 فرصم مک
 مسیف هراتس لیماف مان باتفآ ریز
 یاهراک زا شمیظنت مع یفاتسبات هاگداعیم
 ملیف شیامن یاج - 2 ساسح

 اب تسا یملیف ب٩ ناتسات رد
 نادرگر 0 ما بس 2 تکرش
 قات.. .... » - یاوک هناخدور لپ ملیف
 نو لار تکرش "ابی هلیف « باوخ
 رنهسبورغنیرخآ ملیف هثیپرنه مان - ۷
 سم ۸ دشاب مچرپ - یدنه فورعم هثیپ

 دس ناطیش غاب ملیف دیقف هشیپرنه مان
 لیماف ما  لاخ و طخ شوخ هدنزخ
 مان - 5 دیالک و یناب ملیف نادرگراک
 مان - نتاک" یرج ملیف هثیپرنه "لیماف
 بیندززآ س ۱۰ یئاکیرمآ هشیپرنه زمادآ
 مسلیف دیمسقف هشیپرنه لیماف ما باه
 میلیف هراتس مان دس ۱۱ یدیما ان تاعاس

 هراتس جار لیماف مان - خرس لگ و نوخ
 ملیف مان زا یفرح تب یدنه
 هراتش ما سس ۱۳ دراد مک سور لوغ
 ملیف هثيپرنه لیماف مان ب اوسر ملیف
 هشیپرنه لیماف مان ۱۳ زاب درایلپ
 ناذخردو هدنهدرون -- ولوپوکر ام ملیف

 باوخ زا ار وا و دز ادص ار شردام
 : دیسرپ شردام یتقو . درک رادیب

 ؟ یراد راکیچ « هیچ
 : تفگ

 نوج نامام یچیهس
 ....هدب نمب بآ ناوبل

 هرابود و داد واب ین ناویل ردام

 دل رسپیادص زاب دعب هقیقد دنچ .. دیباوخ
 ردام.... درک رادیب ار شردام و دش دنلب

 :ت ذگ یگلصوحیب اب
 ٩ یاوخیم یچ هگید -

 : دادباوج ككرسپ

 یسب بآ ... نوج نامام یچیه

 ! منک رکشت دوب هتفر مدای « یداد

 ككي« همنشت» ...

 ینادنمرنه هچ هب قلعتم اهنچ نيا
 ۳ و دیسونب ام یارب ار ناشما ؟ تسا
 یارب ناتباوج همیمض هبشن لطاب ربمت لایر
 نیاهب طوبرم یشک هعرق رداث دیتسرفب ام
 . دیوش هداد تک ر ش هقبام

 ناگراتس نیا مان هک دینادیم ابآ [7

 نارهترداهنآ زا هک یملیف نیرخآ و :تسیچ

 باوج ؟ تسیچ « تسا هلش هداد شیامن

 هدشن لطاب ربعق لایز ۳ هارمهب ار دوخ

 .دیئامنلاسرا۱۹۵۷ یتسپ قودنص سردآ 4

 نبا هزیاج . دیوش هدنرب ؛عرق مکحب دیاش
 :تسامنیس هراتس نامنوبآ هام هس هقباسم

 ۳۳۵ هرامشتاقباسم تاک د ن رب

 :یئامیس تامولعم لودج لح هدنرب

 (نارهت) یئاضر ربکا یلع یاقآ

 ٩ بیجع ینارگن
 هک ی اهدنناوخ راتس زا كوج كب مهنیا

 . دزاد رارق زور ناگدنناوخ هورگ وزج

 : دیوگیم راتس

 اب و هتفر یسافثناور درن یدرم
 : تفگ ینارگن

 تسا یتدم نه ... رتکد یاقآ

 یضعی ۰. ماهدرک ادیپ یبیجع تلاح
 هک منکیه سح دنزیم فرح منز هک یتقو
 ایآ ... دیآیم مشوخ وا ندز فرح زا
 یمیخو یحور یرامیب رانفرگ امش رظنب
 1 ماهدشن

 - ۲۷ هحفص ۲

 . میرگ اب یاهرهچ هقباص هدنرب
 یئابط انعر هزیشود

 امنیس هراتس - ۲۳۵ هرامش



۱ 

۱ 
۱ 

1 

 2 نیدرورف

 نانیمطا دوخ تاساسحا هب یتفو ات
 هدارا اب دیریگن قبج میمصت چیه دیرادن
 تفرشیپ ناکمآ راد دوجو اش رد هک یوق

 .دراد دوجو ناتیارب ناوارف

 + تشهیدرا

 رشبب ,علاع
 رطاخب هشیمه ار ناتسود
 . دیوشن یئافوپپ هب مهنم

 ۸0 رب
 همهو زیچ همه هب تبس تاقوا یهاگ

 و راودیما ءاگ و دیوشیم

 تاناحا هب یتقو ات لاح ارهب . نیبشوخ
 یدج میصت چیه دیرادن نا دوخ
 گن

 ۲ دادرم

 سس رب یسک تبامح زا یلغث هنیمز رد

 دوشیمشعابمه سناش یلو دبوشیم رادروخ
 یاهراک هنبمز رد دوشن اتبیصن یلام عفن
 مهرذار امش هجدوب لداعت یجرخلو ینراجنآ
 ۰ زی رم

 2۳ روی رهش
 امش ینادراکو تقایل هب همه یدوزب

 هد لک

 ی

 بس ۳۸ هحیفص 77

 هدنب ۲ هتفه ردامش تش ون رس

 دیراذگب زانک  امش یگداوئاخ یگدنز رد .

 ناتسود یلو دوشیم رارقرب لماک شمارآ
 .دنراد یرتشیب تبحم راظتنا اش زا

 هدرک یسررب تقد هب ار دوخ تبعقوم
 لابند یرتشیب دیما اب ار دوخ یلصا فده
 رب جیردتهب یقثع یاه یراتفرگ . دینک
 . ددرگیم فرط

 مگ نابآ

 رارقناترایتخا رد یبسانم یاهتیلوئسمرم
 مدقشیپ امش اهترودک عفر یارب در

 . دیشاب ناتیتعالس بقارم رتشیب . دیوش

 دین _

 + رذآ
 ی

 چیهزاتسدوخ فده هب ندیسر یارب

 هداوناخ دارفا رانک رد دیرادنرب یاهزرابم
 . دینکی م یرتشیب شمآرآ ساسحا

 رح7
 یئاهنت دبرادنپیم. هک هچنآ فالخرب

 ید

 اق مه هثیمه زا سل ریشیوو لتق

 گرابتار بلاج رفس كي تامدقم نونکا

 ۶6 . نمب
 7 تسامش عفن هب رظن ره زا تیعقوم

 دیهاوخ دیدوب شراظتنا رد هک هچنآ هب
 حرط هسک یاهمانرب دروم رد -.دیسر

  دینک رتف رتشیب دیاهدرک

2 
 یاهوزرآ ندنارورپ زاو دینک یزرادرب

 ار:یریگ هشوگ دینک یراد .دوخ لاعتم
 .دیشوجب

 دنغسا

 انس هراتس - ۳۳۹ هرامش

 ینابطابطا زیکناروش هب ار اش همان
 ناثبا دوخ هدهعرب شخساپ . میداد
 نآرهت - نیوآ دوعم []

 زرهش یگنر سکع

5 
 یقفایاهنوتس یاراد طقف امش لودج

 «تسا یدومع یاه-نوتس دقاف نوچو تسا

 مق - رداق دمحم ۳7

 دیاهتشون ۰ دیسز نامتسدب امش سکع
 دیتسهیگشیپرنه قشاغ و دیراد لاس ۱۸ هک
 بیترت ام و هدنام هراک همین ناتتالیصحت و

 نینچ ۱ میهدب ملیف كي رد ار ناتیزاب
 لومعم قبطو دیآیمن رب نامتسد زا یراک

 هثیپرنهدپتسا وخ هدنیآ ردرا ث
 ب لماک یگداهآ اب« و

 . دیروآ
 نآرهت  هلاخدنه یهلادبع میظع [۲]

 هک درک ميهاوخ پاچ ار یلودج ام
 و دشاب یدومع و یثفا یاه نوتس یاراد
 هدیشک بکر مابو طق یب ذغاک یور اتش

 ناتیسب یاه همان راظتنا رد

 ور هفرح

 ء دشاب هدش

 هداز ورسخ داهرف

 ریبدرس یمیرگ  یاقآ نیا ریخت ب٩

 مجرته یمپرک یاقآ نآ ء امنیس هراتس یلبق
 . دنتسین یسانش هعماج بانک

 ینطو ناگدنناوخ یاهسکع پاچ ۲

 نویزب ول رد مود هلزلز

 نیشفآ هتخاس « مود هلزلز» 8

 « هتسکش هلیت دا ناتساد ساسارب تکرش

 ملیف ! هدش هیهت زوئناد نیمیس رثا

 تاذ هب خوسر و اهمذآ ثابت رگشیامن
 "سا یزیچ نآ نانناهیشلف کی نیا رد هک تس

 چیمیگدنز هب ار
 هسلزلز خلت عیاقو زا ملیف همق

 هدنسیونهک هدش هتفرگ ماهلا« ارهز نیئوب»

 نسیلوا نیا و تسا روتناد نیمیس نآ
 راثآ زا یکی هک تسا راب

 . دیایح رد ملیف هب
 یاهلحم نامه رد ملیف یرادربلیف

 «ارهزنیئوب»یاهاتسورینعی هثداح عوقو

 روشناد نیمیس

 ماجنا «یلالج اضر» طنوت یگنر قیرطب

 هیک تسا دنلب یناتساد ملیف نیلواا وب هدش
 مالسا طسوت هنحص "رس نآ یادم طبخ
 ماپف نبودت و ,تسا هتفرگا تروس یبایغ
 یثیسوم و هداش ماجنا یدیحو نیریش ۲

 راد هدهع یغاد هچ هرق ادیش ار ملیف ن

 برخف رذآ ناوتیه ملیف نا

 دیش یمشاهدومحم بس روپناجنز رپکا
 نسهک .ب یمارهب دوم زوئا :جریا
 . درب مان "ار یوقن دادرهم و

 یامیس زا شیامن یارب ملیف ی
 + تسا هدش هتخاس ناریا



 زا دوجم 8. ناگدنناوخ تخیتسد مهنیاو #
 : امتیس هراتس

 یدازآ شوروک :زا ژاتنوم *

 جز بت جز می زی

 هلجمناگدنناوخ زا یدایز هدع تساوخب
 یرنه هلجم كيام هلجم . دریگیم تروص
 پاچرنب هوالغ هک درادن یداریا و تسا
 تسد زا «امنیس ناراک ردنا تسد . سکع

 باطم و سکع مه یقیسوم ناراکر دنا
 .دیسیونبهمان نامیارب مه زاب میشاب هتشاد
 یندم شار []

 نیدلارسضف هراب رد یلماک بلطم
 یدوزبهک مياهدید كرادت (نیکر آ تبتوج)

 . درک ميهاوخ پا
 دازآ باهش ربکا []

 یلو «تسا هدافتسا لباق اش لودج
 لودج هکنپا مهنآ و دراد بیع كي طقف
 اطعيب دشاک یور دباب ار نایلاسرا
 ! دیدیفکت هک دیدیشکیم بکر م ابو

 .تشر س یحتف ربکا یلع
 یگنر سکع هک درادن یدروم ۱

 :هلجمدلج یور. مينکپاچپ ار یفادرگراک
 باصمهلجمیارب «نیرتیو» یعون ققاو رد
 ؛یرنه تالجم لوسعم لاور قبط و دینآیم

 ناگشیپرنهو ناگدنناوخ یاهسکع پاچ
 .دراد صاصتخا ۰ بوبحم

 راهظا هک مه یبلاطم ریاس ءرابرد
 ار ناتنایرظن هک دیشاب نئمطم ۰ دیاهتشاد
 زورتیقفوم دیمآاب . دومن میهاوخ تباعر
 ناثرگبد یاجهما راظتنا رد « نات وزفا

 * میتسه
 ,مشلا  اضرماغ لا

 زا ار اش رظن درومی اهسکع پاچ
 . دیشاب قفوم , درب میهاوخن "اب

 نارهت ب ینودیرف یلع
 سکع .میدناسر نازورف هب ارامش مالس

 . درک ميهاوخ پاچ م» ار وا یگنر
 نارهت . یزورون نسحم لا
 .میداد نکیو نیلپآ هب ار .امش همان
 زا ریش س دازریم بیبحآر]

 ناتنایرظن زاو میدناوخ ار امش همان
 عالطااب شیاهملیف وب ناریا یاننیس نوماریپ -

 .دیسپونب همانام یاب مه زاب . میدیدرگ

 نوهآریپ اح هکا یبلطم هرابرد امش

 میدوب هتشوناهملیفرد شوگوگ ندش یبکس
 ناترظن راهظا یمامت و دیاهدرک رظن راهظا

 پاچ ام هک بلطم نآ .. میدومن هملاطم ار
 و دوب هدنسپون كي صخش هیرظن « میدرک
 ساکعنا هب یفرطیب لامک رد امنیس هراتس
 امش همان لاحرهپ + درپ هلجم رد نآ
 + دنک" هعلاطم ات میداد شوگوگ هب ار

 ینرصن یلع
 هب رتضاح رگید لیگ نیسح ۰

 ربواتسین اهملیف رد یفنم یاهلر یافپا

 نوسیزبولت دنمراک ۰ دروآ اور امنیس هب
 1 تسا

 رهشهرخ  یفیرش دیمح 8
 بیم رکشتناتدنامیمص و مرگ همان زا

 مینک بلاطم زین یدنه یاهبلیف هرابرد ۰
 پانچ ۰ هسرب نامتسب هچنانچ یاهزات
 . درک: ميهاووخب

 یدنمأر یفسوی هللادب لا
 و دوب یدومع نوتس دقاف امش لودج

 . دوب یقفا نوتس یاراد طقف
 هتحفم رد پاچ لباق ناتیلاسرا لودج

 هکنیا یارب

 رب یلودج . هشاب تاقباسم
 .یدومعمهو دشابیقفا نوتس یاراد مه هک

 نغاک یور ار دوخ لودج لکش انض
 . دینک مسر طخ ی

 دیتسرفب اه یا

 راومهش  یشب
 لاسرا تبای زا هک یهابتشا زا

 شزوپ « تسا هدعآ شیپ امش یارب هلجم
 ناسیارب ار ناتقیقد سردآ ۰. ميبلطیم
 ناتیارب ار نات یتساوخ رد هاجم اه دیسیونب
 ۶ یک تب

 شدباقع دراد قح یدنمرته رع ۲
 حیرص روطب « ناگشیپرنع ریاس هراب رد ار
 زورهب نینچمهب و دامن _حرطم هدرپ یب و
 رد. امش رظن دروم هبحاص» نآ هک یقوثو
 . دوب هدرک هدیقع راهظا دار دیعسا هراب

 دار دیمس «گكتس رفس» ملیف زد ۳
 « ینییات هنازرف ۰ یتیگ « یلضاف انر
 نیمح و. ... یرباص هللارم ۰ یلاو رفمج
 دنراد هدهع رب ار هدمع یلر كيره لیگ
 شالت ۰ ناشراک هئارا رد زین كبره و
 هکنیاهرابردتواضق ۰ دناهداد جرخب یدایز
 مدرم هدهعرب « دناهدرک یزاب شم ادک

 ! ریصتتاپارس یوگخساپ هن« نب
 نارهت - یکاخ دواد لق

 عقوم رد ار ناتیلاسرا یفارگ ومیف
 مسیهاوخ پاچ وگخساپ تاجفص رد یضتقم
 , دنیسیونب همان ام یارب مهزاب ۰ درک

 هدقن  یرتنالک رفع 8
 یرون یگنر سکع هک دیشاب نئمطم
 مایف زا یکی شیامش ماگنهب مه ار ارش
 ناتهقالعزاربازآ . دومن ميهاوخ پاچ شیاه
 .ميرازگساپس زیف امنیس هراتس هب تب

 دازن رامعم دومحم
 هک یدراوم رد امش دیاقع اب ژیئاه

 ميراودیمآ . .ميقفاوم. « دیاهدرک ثحب
 یناهج رایعم كي رد دناوتب نارپاآ یأمنیس
 . دوش حرطع

 و تسا

 ۱... امشیاههنش ون نابمرا
 :شوگ و هراب رد امنیس هراتسناگ ناو زا یکی هنان#
 دنتسینتحا ران اهملیف رد شندشیسکس زا « شوک و ک نارادفرط
 . دننادیمن یعیبط ربغ شا هفرحیاضنقابا روا راک نیا و

 هتسب زک رد شوگ وگ هدنورپ

 ناوارف یاهلغثم راتفرگ ردقنآ هدنب

 ندناراخرس تقو « فورعم لوقب هک متسه
 هبذاتوک ۰ همان كب نتشون زا یتح و مرادن

 یلو مزرویم عانتما ۰ منامک نیرتكيدرت
 هلج,شیپ هرامش دنچ رد یبلطم هعلاطم اب
 دمآ مغبرد دوب شوگوگ هب طوبرم هک
 تیلوئس:هک یبوگ مرذگب توافت یب هک
 ساسحا دوخ رد تباب نیا زا یمیقتسم
 هک مرتحم هدنسبون نآ زا هدنب  مدرکیم
 یاپ ناشمساتلع هچ هب منادیمن هناثساتم
 دسک متریح رد تضبس ؛ تسین ناشبلطم
 شوگوگ یگدنز و یرنه یگدنز هنوگچ
 رارق وا زا داقتنا هناه هتشذگ رد ار
 . .تسا: هداف

 مناخاب منخس یور اهنت نونکا یلو
 یور زا هک یهرتحم مناخ نامه « تسا
 تنامش بوچ«موصعم زیبماک لاحب یزوسلد
 شوگ و گ كنجب هناصخ و هتشادرب ار دوخ
 بسلاطم یرایسب زا هکفیا نودب دناهتفر
 . دنشاب هاگآ

 شوگوسگ ندش تخل . مرتحم مناخ
 و هدرسک .تحاران ار اش نیبرود ولج
 سپ ! هدرک تحارا مه یلیخ ایوگ

 بلطم دنچ هب امش نهذ ندومن هاگآ یارب
 درزسب شوگ و گ اب نه ۰ منکیم هراشا
 شنوم زیبماک هک ماگنه نآ زا . ماحبش
 یگدنز نایرج رد و متخانشیم ار وا دوب
 هک اجنآ ات و متسه و هدوب شیرنه
 ملیف هود زا شیب« مراد دایب اصخش
 ناشنیرت یسکس هک هتفادن یسکس ابیرقت
 .تسا «بش دادتما رد» وا .ملیف نیرخآ
 هب یکچوک زیرگ هک لوا ملیف ود یکی
 و دوب ناتساد یاضتقا هب تشاد سکس

 كي هک دینادب امش و دشاب یتسیابیم
 یسسگدنزو دراد. تیصخ# دنچ .دنمرفه

 رد و تسادج یرنه یگدنز اب شیصوصخ
 راک روتسد عبات ناکمالایتح دیاب ملیف
 دادنمارد» دروم رد اما و . ذهاب نادرگ
 نیرادقم شوگ و گ هک مدقنعم اصخش « بش
 هجوم یرذع مهنبا یلو هدرکی ور هدایز
 اجنیارد ۰ دیامنیم هعربت ار وا هک دراد

 ناسموت نویلیم هس لداعت یمقر یاپ
 . دوشیم هدیشک نایمب دزمتسد

 ءاج سکره هک دیئوگن مراودیما

 ر ناا « دوب شوگو گ
 مقر هب مینک هجوت هکنآ صوصخب .درک
 هزمتسدو دزادرپیدیاب شوگو گ هک یقایلام
 ار تایلام ننازا یتمسق « ملیف نیا
 . دنک نیمات دناوتیم

 : ناترگید لاوئس دروم . رد یباوج
 دز ار زیبماک ت ثادن یرابجا شوگوگ
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 ] بس ده اوخن

 ینابرق هب ار وا تسناوتیم درادهگن دوخ
 ! دشاب رتدازآ هچیتن رد و دراپسب

 زا دوخ اریز درکن ار راکنبا وا يلو

 تنل و مرگ شوغآ « .تبحم معط یکدوک
 رامشتسا ردهراوههوهدیشچن ار ندوب كدوک

 یلیخزا « هدش هک مه كرزب يتح و هدوب

 .تسا هدوب مورحم شنالاسه یاهتبحم
 ترس مه زیبماک ا .تساوخن ورنپا زا

 هسجوت اب و دبایب وا دوخ هباثم یتشون
 اروا یتسرپ رس ؛اهنابز مخر نیا همه هب
 مراد عالطا هک اجنآ ات و تفرگ هدهع هب

 زیبماک هبتآفورصم ار شیگدنز زا یتمسق
 . تسا هدرک وا یتخشوخ و

 هراد ار هثبدنا تردق نیا زپبماک

 هدنناوخردام. اب ار هشیپرنه ردام دناوتبان
 ارشردام تیعقوم و دنک كيکشت مه زا
 تهجیب همهنبا ارچ امش سپ . دیامن كرد
 . دیراذگ ی م شاخشخ هب هتْخ

 شوگ و گ نوچ یدنهرنه « زیزع مناخ
 قسلعتم وا ۰ تسیف شدوسخ 4 قلعتم
 زا هک ینم رازه نارازه و تسا نم هب

 ما رتحاوا هب دوجو مامت اب و بلق مینص
 رنه یاین اتسیمهار شرنهو میراذگیم
 ارف ناگراتس « امنیس صوصخب
 . دنراد داضتم تبصخش ودهک"

 « دنتسه افواب یرسه و نابرهم یردام

 نادرگ راک عیطم < یرنه راک نمض یلو
 هچبسپ ۰ یسکس یاهملبق رد یزابو دنتسه
 1رسچ هک دنیوگب دیاب ناگر انس نیا یاه

 ۳هحفص رد هیقب



 ِث

 :زا نتمو یگنر ربواصت پاچ

 ی رج رو را را رز

 نایتسلاگ - پ : زایتما هدنراد
 ۱۰۵۵ لیلسم (دیدج هرود) ۳۳۵ هرامش

 لایر ۳۰ - مجنپ و تسیپ لاس
 ۱۵۵۷ یتسپ قودنص ۱ ۸۳۵۵۷۱ :نفلت ۱۰ نامتراپآ - ۲ هرامش ٌتلوزور یادتبا -تلودهزاورد هاد زاهچ,:یناشت

 ۳۳۲۱۳ نفلت ناریا رهم :زا تسفا و یگنر ربوا
 كيفارگز ام پاچ

 امنیسهداتسن ۲
 ۳۱۷۷۲۳نفلتزورمایزاسروا رگ : زا نتم یاهروا ارگ

 ۸۳۱۵۵۰ و ۰

 كانبا «نآ ری ی؛امسیس» زا دعب
 ؟!. نا ربا یء«اهامیس»تبوت

 خیرات زا هظحل نیا رد ... نونکا مه 9 ۱
 تداسح و هنیک دراوم یاهراپ رد و 1 بجعت و. نیسحت « رابرپ و ناشخرد ندمن یوس تلم كي عیرس شهج و هدنزاس «زیخاتسر» 4 .

 وریگ ردو .تسا هتخیگناربار نیمزرس نیا
 یداصتقا دنمتردق یاه روشک رامشرد ار ثاربا هک یداصتقا و یسایس زیگنا تفگش یاهیزوریپ رد
 یاهنامز رد و تسا هداد رارق ناهج ذوفن بحاص و
 راشرس ار یتلم بلق «یساپس و یتعنص . یداصتقا یهتفرشیپ حوطس یمامت رد رورغ و یگوتلاب هک
 «تسا هدرک كرحن و یگدازآ هنامداش یلسخا زا
 رد یعامتجا و یرنه ۰ یگنهرف هدیدب کای صیت
 1۱...ارچ . دنسایم زاب ِ ِ شبنج و روش نیا مرگ اهرگ

 و تیمها اب تخس یلماع هک تسا هنوگچ"
 و یفطل مک دروم هنوگنیا «امنیس» لثم هبثزاس
 و رومآ نیلوئسم ایآ ٩ دریگیم رارف يهجوتیب
 زرم نیا یگنهرق و یرنه یاه تیلوئس نابحاع
 دنمشزرا تیهام رد یاههش و دیدرت ؛ 6و 5
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 ؟!دنراد دیدج رصع فرگش هیوبلب نیا
 یگنهرف توافتم حوطس رد یاهدامل یعامنجا یاهشزرا دجاو یئاهنت هب هک یاهدی ۰ اراد ار امنیس طلست تحت و هدنریگ ربرد حوطس ؛ یعامتجا لماوع زا كي نیمادک یتسارپ

 نابز هدننک دودحم تایصوصخ هک یتیعضو رد .دشاب دناوتیمیسایسینح ءاگ و یداصتقا ؛ یربق
 هناگب نایب هوحن لیلدب امنیس « تسا هدرک داجیا ام یموق صیاصخ و یبدا « یگنهرف یاهثزرا هعاثا و شرتسگ یور شیپ راوتسا یس « یسراف
 تسا رداق « میمعت لباق یللملآنیب ونکب زا شایرادروخربو نآ رددوجومیعازتنا تیعوصخ و

 و یبدا « یملع « یگنهرف دنمشزرا
 زا تناعتسا هب ار ام یموف زیمآ رورغ صیاطخ
 :دناسانشزاب نایناهجهب یربوصت هدرتسگن اپز كي
 یتح .تسا نآ هبناج همه میمعت و هعاشا ناهااوخ ءایوپو كرحتم تلم ره هک یئاهشزرا نآ همه ینعب
 رشن و هعاشا زین ناهج لوا زارط ياه روشک
 ندیسر یارب مزال یاه هناهب.دنته راتسا وخ ءاهنآ زا یوحن رهب ار دوخ یلم و یموف تایصومخ
 شزرا اب زیوانسد كي شنوگ هنوگ و ثوافتم لاکشا رد شزرو لثم یهدیدپ یتح ۰ دراذن یصخشم بلاق و نیعم لکش رک ره « فده نیا 4
 هکنآ لاح . دوشم بوسحم فده نياب لبث یارب
 .دنتسه فده نیا تمدخ رد هستیف تاسییدا و رتانت و امنیس لثم یتیبها اب لماوع

 یتلم یارب صوصخب یناسانش نیا تیبها
 نیمه یور . دوشیم نادنچ ود « ميراد یردام هناگی نابزرظن هطقن زایئاه تیدودحم هک اه نوچ
 تلم نیا درواتسد نیرتمهم امنیس لماع « لصا

 یناهج یاه هصرع رد میقتسم نش حرطم یارب
 و یداصتفا هدزاب هک صوصخب .دشاب تسناوتیم
 یگنهرف هعاثا نیع رد امنیس لماع یتراجت تیهام
 زابا ار هفورصم هیامرس لقادح . دشاب هتشادن ربرد رگا یراشرس دوس « یموف یاهشزرا و یلم
 قیرطزا فداه نیاب ندیسرهکیلاح رد . دنادرگیم

 یانه هنبزه و جراخم هثیمه - شزرو الثم
 یعدم ناوتیم ایآ لیصا اب .دراد ربرد یفازگ
 ندارندا٩ امنیس شقن تیمهآ زا ,یتخانش رومانیلوئسم هک دش

 لماع تیمها اي شقن هک تسيا ملسم ردق
 یتکلمم رومآ رداصم زا مادکچیه رب «امنیس»
 لمحت « تروصنیا ریغ رد هک ارچ . تسین هدیشوپ
 هلاسهمه.هک یراشرس یاه هنیزه و فازگ جراخم
 نینچ تاموزل زآ «امنیس» ریذپان نامنک یاهشزرا هب فوقو و یهاگآ سپ . دوبیم قطنم و لثع زا رود « دوشیم فرصم « یلامنیس نوگافوگ یاه لاوویتسف و اههراونشج یهضرع و ینابرب تهج رد
 ء قباتح نیا باستحا اب . تسیئاهیجرخ هصاخ
 نوس یاه لاوئس بلاق رد ریخا لاس دنچ نبآ یط رد هک ميریگیم رارق یئاه تبعقاو یور ردور
 دیدرت نودب هک یئاه لاوتس . دناهدنام یقاب یباوج
 هک ارچ . داّشاب هتشاد روخ رد یباوج تسیابیم
 یاهلع « ریخا هلاس دنچ نیا رد هکنآ لاح « تسا هتسباو لاوئس نامه باوج هب لوتس ره تیدوجوم
 زا «رنه و گنهرف ترازو رد روما نیلوئسم زا
 !دزاهداد حیجرت ار توکس هک دشاب هساک مین ریز یاهساک دیاش ای و دنوریم هرفط نداد باوج

 ریخا تانابرج رادوریگر د « نیا فصو اب
 هک دیاش « مينکيم حرطم ار یناربا یاهنیبب تعنص یدوبا یگنوگچهب طوبرمیاه لاوس رگید رابکب «راید نیا رد ملیف شیامث و امنیس عضو هب طوبرم
 .دشاب هتشاد هتنچ رد هدننک عانقا و یتطنم باوج كي لاحرهب هک زعب . دشاب هدش دلوتم « لیوط و ضیرع هاگتسدنیا نطب رد یتیحالص بحاص و تین نسح اب عجرم « هتشنگ لاس ود یکی نیا لوط رد

 یاهفیظو دوجو اپ رنه و گنهرف ترازو
 رد یناریا یامنیس نارحب نایرج رد « دشاب هتشاد تسلاوتیم هنیمز نیا رد هک یاهدنزاس یاه یراب مغریلع و دراد یلم یامنیس تعنص لابق رد هک
 با توافتیب یتح و - فرطیب رظاف كي اتم
 زا هدنزاس و گكرحتم تعنص نیا ات تسشن و تسشت
 لماوع همه هکنیا رد ؟!ارچ . دوش یشالتم نورد
 یاهشزرادجا و ناریا یاهفرح یامنیس راک رد تسد
 یمامترد هکنیارد و.تسین یدیدرت « دااهدوبن مزال
 هاره هثیمه اه یرت رب «یعامتجا فلتخم حوطس
 ارچ,تشاددیابن یکشمه «تساصئاتتو فعضیضعباب
 تعنص نیمه نطبرد فصول اعم.تساتیعقاو كي هک

 فصنمد وپهاش

 تختیاپ یفامنیس هورگ اهنت نبش لیطعت 8
 بیم» شیامن ار یناریا لوا نارکا یاهملیف هک
 ءامنیس نپا یارب دوب یاهزات رطخ گگنز « دنداد
 هکنیا لفم نونکا یلو ...دوب هدرمن هک تسا هدرم ناریا یامنیس هک دوتشون و دنتفگ لبق یدنچ
 ...میراد ورشیپ ار نامدوخ يامنيس گرم المع

 یاهبلیف هدنهد شیامن هورگ ۲ زا یکی
 یاهملیف « هدنک ارپ روطب « لبق یدنچ زا « یناریا
 یامنیس هزان تالوصحم نارکا زا.« هتشذگ هتفه زا زین رگید هورگ و دهدیم شیامن ار یرارکت
 ملیف هدنهد شیامن یاههورگ و تسا راک رد هک یلراوض هلئسم هب ميسریم.دومن یراددوخ « نارییا
 1 دنزاسیم رتبغار . یجراخ یاهملیف اب و یرازکت یاهملیف شیامنب ار یناریا

 نیا رد ام و تسا. رایسب هراپ نیا رد ثحب
 نوماریپ ثحب هب ار امنیس هراتس زا یتاحفص ؛ هتفه
 ن و هلئسم نيا
 .مياهداد صاصتخا

 :تکرش اب مياهداد لیکشت یدرگ زیم اتمض
 ؛ ینالسوتم دمحم ۰ یفوئو زورهب «.يسابع یلع
 ,نآ پاچ هب ۰ هدنیآ یاه هتفح فرظ هک ناریپ یامنیس هراسب رد ولشادغآ هرهش و یبلطم دیعس
 یرایس رگنشور راملسم و دیزرو ميهاوخ تردابم
 یامنیس نوماریپ ثحب ام . دوب دهاوخ دراوم زا
 یتح « درک میهاوخ لابند ار شتالکشم و ناریا
 زرم رد « تالکشم نیا عفر هب نامدیما صا
 .. نشاب یدیماخ

 یعمج تمهب هک یداصتقا و یگنهرف هدنزاس
 تیدوجومیناهج حطس ردیئاهششخ رد « دادیم همادا شیوخ تایح هب یصوصخ شخب كي رد و دنم#قالع
 یط رد ۰ دنتساخرب یصوصخ حالطصا هب عامتجا نیمهنورد زا هک یمان بحاص نازاسلیف و تفاپ
 وبدا و گنهرف . ناریا ما بوانتم لاس دنچ
 نیا .دناسانش نایناهجهب ار یناریا هالمرنه ناسنا هقالخ تردق تیاهن رد و یناربا ,یوخ و قلخ
 جراخماب هک تشاد یتیمهاو شزرا ناذچ « جراخ یایند گرزب ناسانشرنه یوس زا دییات و یلاسانش
 :یمن زین یناغیلبث روآ ماسرس و زیگنا تریح
 مهارفینار با دنمرنه یارب دنمشزرا یتیعقوم نینچ
 دروم هیامرس بسک و مزال تاناکما نتخاس مهارف بابنم « ناریا ملیف تعنص یصوصخ شخب نارازگ یامرس و ناگدننک هبهت رگبد یوس زا .دروآ
 یتیلاعف دنمزاین « یدعب یاه ششخرد یارب زاین
 هدننک هیهت ره لیلد نیمهب .دندوب زین هناشنم رجات
 رد یناهملیف نتخا كمک ةیرط چیه زا هک یناریا ملیف
 هبامرس « رگاشامت یارب یننفت یاه هبنج نتشاد نیض هک یئاهملبف دوب یلخاد یاه رازاپ حطس
 ار یناهج حرطم یاهملیف نتخاس یارب مزال
 ات 4۰ روراب یاه لاس هب هاگن كي . دیامن نیمات
 ناگدنزاس عیسو و هدرتیگ تیلاعف رگناش ۶
 ملیف مع هب كبدزن لاس رد هک تسا یناریا ملیف
 نیا رادوریگ رد . دشیم هضرع و هتخاس یناربا
 رترب یاهملبف ندش هتخاس ناکما. ریگم ثچ تیلاعف
 دونح زا هک مينيبیم و دوب دابز رایسب دنمشزرا و

 ۲۲ هحفص رد هیقب



 هیقب - سکع ب واک

 هیهت فرص مه ار امش یلاسرا رب زاهدنامیقاب لایر 5 و میهدیم مس ترس
 و مينکیم هلجم ناگدنناوخ سردآ هبسکع لاسرا یارب ربمت جرخ و تکاب
 هب ات مياهدومن نییعت یصوصخب لوئس «نادنمرنه سکع بولک تسقیارب انمض
 ناراتساوخ یاربار اهسکع تقو عرساردو یگدیسر اهسکع نیا هب طوبرم روما

 :دیئامن هجوت اهنآ هب دیاب هک ميوشیمروآداپمار یتاکن اجنیا رد .
 دینک لاسرا ام یارب هاش نییعت ربمت همیمضنپوک .كب ؛س کعره تفایردیارب

 یالاب تمسق رد . .دیسیونب لماک و اناوخ رول ار دوخ تاصخشم نیوک ن
 . یگنر اپ دیهاوخیم دیفس هایس سکع هک دیئامن دبق :نیوگ

 بولک » هب طوبرم : دیئامن دیق امتح «دیتسرفیم نآ هلبسوب ار نپوک و ربمت

 امن لاسرا

 رد

 .«نادنم رنه سکع

 هراس . ۱۵6۷ یتسپ قودنص : دینک تسپ سردآ نباب ار دوخ نپوک

 وداک ميزاسیمناشنرطاخ اجنبا رد

 ولشادغآو زورهپ یاهسکع هک دوعس و دنکیماچلاچ ادیرداقو زیگناروه و شوبراد یاهسکع

 .دنکیم پاچ ار یتبو

 دوبرم و

 یهتو رنه زا یداع نایعدم شقن نتشاگنا

 . تسا ناشی هدهعب لیصا قاهشزرا زا

 مدرم تخافش تردق و دنسپ « مالک هصالخ

 تسفابرد و یبایزرا رد عاهتجا ره

 شقن تیمهآ نیع رد یرنه یاهتلاصا
 هب دناوتیم هاگزاره ۰ شاهدننک نییعت

 قوس تلاصا زارود و یعقاو ریغ یریس

 رتشیپ رد یگقیلس جک نیا . دوش هداد

 ایرو بیرق "رهاظ لبالد لولعم دراوم

 تاغیلبت ریثاق تحن هک تسا یاهناراک

 طابثرا لیاسو هدننیرف و .قرب وقرزرپ
 هنیهزرد رنه یب نایعدم فارطا رد یعمج

 . دیآیم دوجوب یرنه نوگافوگ یاه

 و هناغلبم رهاظم هب هجوت و شیارگ

 دیدپ هچ رگا « بیرف رهاط زیمآ هطش

 و " بذاک یتییوبحم و راهتثا هدنروآ

 همهردفعولاعم « شاب دنآونیم رذگدوز

 یسضاق كي ناونعع نامز تشذگ « لاح

 نییعت رد ار دوخ یساسا شقن « فرط یب

 هدهب یرنهی اهشزرا یبنب نازیم و

 اهتلاصا « نامز تشذگ اب و ۰ دریگیم

 تارسهاظن و دنبابیم یاهدنیازس ماود

 رد یشومارف یاطرو هب یحطس و هشیرف

 هنیمز رد اهنت هن تیعقاون با . دننلخیم

 دراوم یمامت رد هکلب , یقیسوم ره صاخ

 . ددرگیم لومعم یرنه ملاوع هب طوبرم

 راکنالباق ریغ قباقح نپمه هب هجوت اب

 ماجنا و تشونرس / نآوتیم نونکا مه زا

 فلتخم یاههنیمز نیلاعف زا یرایس هار
 رسسظن شیپ « ار رابد نیا یرنه

 دهاشاههتشذگ رد هک .نانچمه . درک مسجم

 ومیاهدوب  یتالاعفنا و  لمف .نینچ كي

 دودصم دادعت اهنت هک مينيبیم نونکا

 دعب یعقأو نادنمرنه زا یرامش تشگناو

 مان دناهتساوت « نامز یفاص زا روبع زا

 هتشاد ظوفحم نانچمه ار دوخ هزاوآ و

 دنا

 زین رضاح لسف نادنمرنه نایم رد

 ودوب میهاوخ یتالبدبآورییغن نینچ دها
 یربایسب بیرف رهاظ كسام « نامز تشذگ

 دهاوخ رانک ار .ینونک یاهکتروص زا

 دسنهاوخ یقاب یئاهنآ تیاهن رد و دز

 هکر هلکكنشوه:د رادیراکمه ام اب ساکع

 دوخ و رهاظت هنوگ ره زا رودب هک دنام

 . دوخ یدوجو . یاهشزرا « هناهلبا یدنسپ
 و ۰ دننک راکشآ دنمرنه كي ناونعب ار

 دودعم نيا زا یکی ام. نامگ هب «اسیرپ»

 یندنام دایرد و بوبحم یرنه یاههرهچ
 نستشذگ زا دعب هک تبا راید نیا

 رود رایسب یاهلاس رد « هنامز یفاص زا

 تسود و بوبحم یاهرهچ نانچمه « رگید

 و یلوداج یئادص اب « دوب دهاوخ ینتشاد
 دل رتسو نیگمهس دس زا هک هدننک روجنم

 تشاد دهاوخ ناسآ یرذگ ۰ « نامز»

 اهنت» هک ميبابردار تقیقح نیا -رگاو

 «اسیرپ» «! دنامیم هنادواج هک تسادص

 نامگیبو دنامیم هک تسیئادص

 هیقب -یسی ون وی رانس

 . دوب اجب مه رایسب هک

 تشاب هک تسا رثوم ردقنآ كيزوم
 ناتساد درک درد الماک ناوتیم نآ

 كياب الثم . دنفایم قافتا یطیحم هچ
 سدح ناوتیم یوق رایب زاج كيزوم

 ای تسا وله كنيسناد كي طیحم هک دز

 رد ار هدننیب یاهثداح كيزوم باختنا اب

 ره واو ميناشنیم هثداح كي عوقو راظتنا
 دنفیب یبیجع قافتا كي تسا رظننم هظحل

 یاهداحكبزومیاج هب رگادینک رکف الاح

 كيزوم كي رارفو بیقعت هنحص كي یارب
 ثكحضم هنحص ردقچ مینک باختا میالم

 ._دوشیم
 . تسا مهم كيزوم هزادناب زین اص

 اههشیپرنه یاهفرح ای ملیف هدنیوگ یادص
 یلصا یادص زا هک ناریآ رد صوصخب)

 هنحصاب یتسیاب (دوبیمن هدافتنا هفیپرنه
 . دشاب هتشاد تقباطم

 :ماهدرکهرافا راصتخاب البق درومنیا رد

 یچاشامت هک ملیف زا یاهنحص رد : الثم

 فرح هملکث ب میاهدناشک ناجیه جوا هب ار

 هزادسنا زا شیب تسا نکنه روآهدنخ

 تیمهازاامادراداو ندبدنخ هب ار یچافامت

 زا هدابز ندبدنخ لیلد دهاگیم هنحص نآ

 راظتنا هک تسا نیمه مه یچاشامت دح

 هظحل نآ ردار یئاجیب هلمج نینچ ندینش

 اه كولابد باختنا رد نیآربانب ۰ درادن

 زین هدنیوگ باختنا رد . درک تقد یتسیاب

 ... درب راکب دایز تقد دیاب
 دراد هبادآ

 ابن هراتس - ۳۳۵ هرامش ۳۰ هحفص ۳

 هک یتکاپ یور

 (هیقب) تسدر ودیاهتشادداب

 یکسبرنینچشزرا زاب هک داد تسد زا زی

 لاثم هک دهدیم ناشن ننا . تشادن ار

 یمدآاب هچ رگا دوش كرگ هدازفرگ»

 تقیقح زا یاراع نادچ « دوش كرزب
 !تسین

 ی

 .دیشاب هدید رگا ار «یکارد ملیف []

 مایفیدیدجهقیرطبارنآ سکب هقبام هنحص

 نیبرود لمح هک دندوب هدرک یزا
 یدیتسا» شمانهک تسا كلرحتم هیاپ .كي ی

 یبالقا هو

 سیب؛ دهدیه ماجنا ار

 یرگید هباثم هلیس
 وارب تراکه- + هک هراذهات لب

 یدریو « راکسا»د سعارتخا رطاخیب لاسا

 هک. هلیسو نیا اب . درک تفایرد زین
 هحفح و :دریگیم رارق الاب رد نیبود

 لسبسع هک « نیئاپ رد یدشنام نویزیولت

 ناوتیم « دهدیم ماجنا ار ن

 یرادربملیفیتحارب اراهتکرح

 « اهدلپ زا نتفر الاب ؛ نتفر ما

 هک هچنآ و یراوسبسا « ندیود

 نابرش ۰. دادیم ماجنا كنيلوارت اقب

 شپط رد هناناوج نانچمه امنیس باق

 ۰ تسا رتهب یاه تیعقوم حتف
 ی

 «هدوبصخشمانیبهفرحهشیمه امنیس 8

 دندو جوا رد ینامز هک یناسک دنته

 دنراد لاغتشا یرگید لکش و راکب كنباو

 تس یدحب مود لغاشم نیا عونت هتبلاو

 رایچ هارمهب «سوین لاپ» میوگب رگا هک
 اکیرماداگدنیامنناونعب «ییاکیرما روتاخس
 دسنیابآ ء هدش باختنا للم ناهزاس رد

 نیا زا شیپ دنچ ره . دزیگنارب یبجعت
 زین یس ههد فورعم هراتس «لبمت یلرف»

 ریفس زین ینامز و دروآ یریر تسایس هب

 ًایرفا یاهروئک زا یکی رد اکیرما ریبع
 تمس اهلاس هک « نگیردلانآز» ای , دو

 .تشادخدهعب ار این رفیلاک تلابا رادنام :رف

 ناهاوخ اوه هتبلا ۰ نموین لاپ
 كيرگید یلو.هدادآ تسد زا الماک ار دوخ

 هک اجنآ زاو تسیل مه زور غاد رگیزاب
 ادج س وا یبنج و یعامتجای اه تیلاعف

 اعبط ء هتشأد هدرتسگ ییهنهاد تامنیس زا

 و کیقوقح نابایخ نارصش میدق ه داجلوا

 امسیاهینامپبءواهشج الکی رضههورسک

 بنرا ذگربر سکس ارس دزانمم ناگدنناوخندرت بوبحماب

۱ 

 هتسناوت, اهملیف رد یزاب یاضناو نيا رد
 و ماقم نارادمتسایس هگرج هب نتسویپ اب

 .دنک اپ و تسد دوخ یارب یبهزا تیعق

 یامنیس هتشنزاب نارگیزاب هک دوب ینامز

 كنیا . دنشیم نویزیولت بذج اکیرما

 بلج دوخب ار نانآ هجوت زین رگید لغاشم
 . تساهدرک

 رمعكسب نتخاس یرپس ماجنارس مهنیا
 .مامن [] ! امشیس رد تیلاعف

 یفرب نا سبات - هیقب

 زانانک شرغ اهربا و دش لیدبت یمیالم
 ییآ و فاع نامسآ و دنتشذگ اهرس یور

 . دش ادیوه نامرس یالابرب
 ار ادخ و مدیفک یتحارب سفن نم

 ردب ملاس ناج هثداح نیا زا هک مدرک رکش
 . میدرب

 شیاهسابل « دون بآ سیخ هک هلادبع

 : تفگ و دروآ رد ار
 .دوب هدهآرس شرمع درهریپ هراچیبس

 یوب یگچبزا و دوب ایرد درم « درمریپ

 تفگیم هثیمه وا ۰ درکیم راک جنل روتوم

 هار نیمه رد ار شناج یزور هرخالاب هک

 وا یسئوگ ... داد دهاوخ تسد زا

 . تسنادیم بوخ ار دوخ تشوئرس

 یور ار مرس + دمآ نم فرطب هلادبع
 : تفگ و تفرگ یاهنیس

 ,یدنام هدنز هک یدروآ یناشوت -
 ایرد نیا رابود یکی زا شیب لاسرد

 : نافوت رگا و . دوشیما ینافوت
 نامدوخ ندوب هدئز نه تسا نکنم ریغ

 . مراذگیم وت سناش باب ار
 هدرم شاکبا : هک مدرک وزرآ لدرد

 ماسک ۰... سناش مادک رخآ . مدوب
 یتخبشوخ مادک ۰ ۰. یگدنز

 رارق جنل روتوم تشپ شدوخ هلاببع

 تعرس اب جنل روتوم هرابود و تفرگ

 برد راب نیا دمآ رد. تکرحب رایسب

 هرهچ نآ زا رگید و دوب ابیز و نوگلین

 اکربخ یبآ تشدنهپ نیا محر یب و هبرگ
 ۰ هوبن

 دود زا هک دوب عقوم هچ منادین
 هک یقیرغ لثم . داتلا لحاسب مدچ
 دایرفدثاب هدرک ادیپ تاجن یارب یاهلیسو

 : مدیشک

 تاج

 درادهمادا



 هیقب - هج وت زک رم

 راشرس و ینتفریذپ یامنیس كي هدنهد لیکشت رصانع و
 یریسم ؛ لورت نودب و یتطنم ریس كي رد « هبذج زا
 یدسح رد اهیزاب . دنیامیپیم ار تخاونکب و صخش

 باذج یزاب صوصخب . دباییم نابرج باذج و ریگ مشچ

 هارمه ینیحت و دنکیم هجوت بلج رتشیب ولشادغآ هرهش
 - شاهدننک یرربهر و لاسدرخ كلدوک دوجو زا بجعت اب
 تسلکی یرادربملیف - ٩۱ دشاب نادرگر اک دوخ دیاب هک
 و یقطنم یایاوز شنیزگ اب تسد نیرز اضریلع یابیز و
 شرازگ نبا دیدرت نودب یاهیرترب زا هدننک بونچم
 هک اهسنازیم باختنا رد یهاگآ دعب و تسا یریوصت
 . هبش ماجنا قیقد و راظتنا زا رود یدج رد

 یاهرابود زاغآ هک یتیعضو رد ملیف ینایاپ لصف
 ینیب شیپ هرهزور و لوععم یاهارجام و ثداوعت زا

 بار طضارپ بش كي نایاپ . تسا بوخ و باذج « دوشیم
 ارجاء و ثداوح نتسپآ دناوتیم هک زور كي عولط و
 .دشاب یگداوناخ یگدنز زا عون نیا ریسم رد هزات یاه

 هک تشاد ار هدنزاس ریثاق نیا تهج ره «شرازگ»

 مسایف كب هیهت نابرج رد « یمتسرایک » مان هاگره
 شیامن راظتلا رد قوش و یئابیکش اب « شاب نایم رد
 رواب « شرارگ اب هکنیا رگید و دوب ميهاوخ وا ملیف
 راشرس یفامنیس دناوتیم مه. یناریا یامنیس هک مينکيه
 1۰. میراد هک ار شیاهمدآ لقادح « اب هبذاج زا

 تعنص هب كمك تهج كرام

 . دیامنیم توعد

 عج

 هیقب - شوگ وگ هدنورپ

 1 تسا هدش تخل نیبرودولج نافردام
 « تسا ردام هناخ رد « دنمرنه هراس نآ

 هراتس كي راک عقومیلو ... و تسا رسمه
 براک عبات  شاهفرح یاضتفا هب و تسا

 . دنکیم یزاب هک یشقن و نادرگ
 رنه رد ناشخرد .هراتس كي شوگ و گ

 هکنیا زا منساتم نم و تسا زاوآ و امنیس
 ار شگر زب دادعتسا زین وا دوخ یتح

 1 تسا هدرکت فثک دباب هک روطنآ
 زیبماک هدنیآ نارگن زیزع مناخ امش

 اب « دشگرزب هک یماگنه وا اریز « دیشابن
 :وارد نونکا مه زا هک ی اهشیدناو تیصخش
 درب دهاوخ یپ قیاقح هب .دوخ « منيبیم

 دهاوخ شیاشنا رد تساق > ار هچفآ و
 مت ثول

 میمص زاودهاوخیم ار شوگ و گ هکنآ
 مه ار وا یسکس ملیف « دهاوخیم بلق

 .دراذگیم شرنه بانح هبو دوشیم ار
 «بش دادتمارد» ملیف مه شاهدنز لیلا

 یامنیس خیرات ملیف نیرتشورفرپ هک تسا
 دوجو تکرب هب هتبلاو تساهدوب ناريا

 دیئامرفبهزاجاهمتاخ رد ! یسکس شوگو گ
 یفرح یمارگ ردام امش اب دنزرف ناونعب
 دهاوخن لوفا شوگو گ _ هراتس : منزب
 رادباب ء دهاوخب دوخ هکیماگنه ات و درک

 « اند یتح و دنام دهاوخ ناشخردو

 . دش دهاوخ اریذپ تبغر اب ار شرنه
 (ناهفصا) یلاسرق ربکا س مارتحااب

 یهاگن-هیقب

 روشک یا
 زسن هسنارفت لود و هداد صاصتخا دوخ

 رد یلام رابتعا ملیف ناگدننک هبهت یارب
 الوصاایلاتبا رد .ت سا هدرک زاب گكناب
 ردو دوشیمن تفابرد یضراوع اهملیف زا
 هبیتح تلود یئاپورا ,یاهروشک زا یضعب
 یدقن زباوج بوخ یاهیلیف ناگدنزاس
 ع یارسب ؟ تسیچ یارب اهنیا . دهدیم مه

 یراکمهب دیتسه رادروخ رب یبوخیادصزا هک ار امش

 ۷۵۳۹۳ رس

 ماود و جضن یموب یامنیس تعنص هکنیا
 تالوصحمرلاربرد تمواقه تردق و دریگب

 . دشاب هتشاد یجراخ
 یاهملیف تفرشیپ مدع تلع نیلوا

 هسک تسا ینیگنس ثایلام انامه یسراف

 هدننک هیهت كي راچان و دناهتسب اهنآ رب
 دوخلوصحم یرنه بناوجب هعنیا نونب
 هجوتهشرکف مامق لوا هلهو رد دشیدنایپ
 و هقالغ درومت اکن هک دوشیم هتکن نیا

 یاهزاوآ ؛یبرعصقر لثم یداع مدرم دنسپ
 یاههنحص و هناگچب یاه قثع « ینعمیب
 دوسخ ملیف رد ار یمومع تفع فالخ

 دوجوب یئاهملیف راچا و دنک رتدایز
 شیامن ناريا رد نونکات هک دیآیم
 ربدم هیقاثیم یاقآ تسا هدش هداد

 یادصورس هکیماگنه ملیف ناوراک ویدوتسا
 دوب هدش دنلب دصرد ی سي وغل

 سا حب نا

 یرادربملیف صصختم رفن هس اب ناملآ رد

 نمض و هدمآ ناریاب هک _تس داد دا 4

 دوسخ تسد ریز زین ینادرگاش و
 دسش مولعم یتقو هنافساتم ۰ دننک

 ازارسق دضنزادن یساسا تاعیاش
 راهظامامتاب زونه اه دروخ مهب

 دوشب«صاخشایضعب بناج زا هک یئاهرظن
 دسباب ار یلم یامنیس تعنص هک میدقتعم
 اهتنمدرب لماکتهبور ارنآ و تشادهگن هدنز
 لکشمو عنام داجیا و اجیب ندیبوک اب ه *

 دن

 نوریبدوخ ال زا یل عفاوم زا یضعب

 .دنک یه و بیجع یاهراک و دیآیم

 بیم تفگ و درک نفلت نمب شیپ اهتدم
 ابآ. مورب ناکدوک _ناتسرامیب هب مهاوخ

 یاهسچب عفوم نیمه رد ؟ یئایم نم اب

 هنسش راد خرچ یلدنص یور هک مدید ار

 یل و میتفر ناتسرامیب هب مه اب . دوب
 تبحصاههچب اب و دزرس اهقاطا كت كت هبا

 زد اسحا اه وه
 ی هر یا و ی الت
 نودب وا . دننکی میگدنزا متفه هقبط ۳ هری

 .درک دید زابناتسراهیب زا یصاخ لیلد چیه .. دراد همادا [7]

 و نآ رطاخب افرص لمس نیا مامنا

 سیب دید زاب زا سپ . دوب هتساوخ شلد هیقب - تسافا راف

 زین ار دوخ یگدنز زا یقاعاس اراف رب

 زور دنچ . دنکيم دوخ ناگتسب فقو
 یناپمک زا هزات هک مدید ار وا شیپ

 راک زا دعب و .تشگیم زاب لاسروینوپ
 درک هک یراک نیلوا هناژور هدنفک

 هک ش ردارب یارب همان نتشون هب عورش
 دنچ امش . درک .دنکیم یگدنز ناریا رد

 همه اب و دننیشنب هک دیراد غارس ار رفن
 دوخ لیماف یارب دنراد هک یئاهیراتفرگ

 تیم ار راکنیا یل اما ؟ دنسونب همات

 « ۰. درکیم یلاحشوخ ساسحا تباهن

 رد ار زرجیم يل تایصوصخ نی
 دنک یه هصالخ تالمج نیا

 حب . تا یو توت وا 2

 توافتم و بوخ یاهشیپرنه . تسا شول"

 نآ رد شیوخ هک تسا یگدنز قثاع ء

 نارگید هلیسوب هک یگدنز نآ هن دشاب
 . دوش لاغشا نآ زا یاهثوگ

 ی . تشن هک قدر  تیعقاو

 تسا هدش یفخم راتسا رپوب

 سا یا
 گان . هد
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 1818186 هراتس راهچ و زاتعم یاهامنیس بشما همان رب

 تنوماراپ - لارتناس
 تست

 .ناملقرویلا + نادرلراک

 ینارپس ویولن: بوم

 رپوسضیّرع هوربربودیدج هقی رطب

 تا ی

1 

 امتیس هراتس - ۲۳۹ هرامش ۳۱ هحفص ۲

 سا ۱ ) ک

 ..دروآیمالاببن سونایقا مطالت رپ یاهیآ قامعا زاهمعط نتفرگ یارب ار دوخ تربق رپ و دنلب یاهوزاب ی

 هویج یار هداعلاقراخ ملبف نیرتارجام ربو نیرتگر زبوهداد مهتسدب تسد هثداح و ناجیه و هرهلد و تشحب

 ح

 تو تو و و و



 هیقب - امنیس زا دعب

 هدزناپ هد لقادلح هش هتخاس ملیف داتشه دانفه

 .دمآ یم دبدپ یناهج یاه رابعمزد و شزرارپ ملیف
 « دوب هاتوک یسب هدنیازف قوش و روش نیا رعع اما
 یمامت رد یداضتقا مروت یهلئسم هرابکب هک ارچ

 دوجو هنبلا . دمآ شیپ یگدللز حوطس و اههنیمز
 هعسوتبور یاهنک رح ریسم رد یمروت وچمه كي
 و موتحم یرمآ یداصتقا تردق بحاص روشک ره
 مروت نپا راب ینیگنس همه ارچ اما « تسا ریزگان
 ؟!داتفا یناریا یامنیب تعنص شودرب

 اهدزمتسد و اه خرن یمامت هک ینلاح رد

 ربارب نیدنچ ان یمروت ینوگرگبد نیا
 اب طس رلیف كب هبهت و دادیم ناشن شیازفا
 ماعت رتنارگ ربارب هس ات نیعم و صخشم رداک كي
 نیا نابرج رد هکدوب یئالاک اهنث امنیس « دشيم

 لاح دف نانچمه ۰ یمروت دشر
 یاهب « یثطنم و .هنالداع رایعم كي رد هکنآ

 0 اب قباطم « دیابیم زین الاک نا شورف
 رد . تفرگیم ینوزف ربارب هس ات « هتفاب شازفا
 اکران هیهت و امنیس ناراک رد تسد هکیلاح
 تیلاعف هماداو ندئا» اپرس یارب ینازبا ملبف
 دوجونیا اب . دنتشاد زی نیا زا رتمک رایسب یعقوت
 یشتح و یفرصم یاه الاک و سانجا همه خرن
 زج «تشاد شیازفا ربارب نیدنچ ات اه دزمتد
 هدوب راک رد یدمعت ابآ ؟ ارچ ! امنیس یالاک
 ٩۱ ته و

 هاگآی تیرپدم نادتف و حیحص یربهر مدع
 یامنیس نارحب منی تعنض یاهشزراب فقاوو
 رد تسد همه هک اجنآ ات .درک دیدشت ار یناربا
 یارب « یگنهرف فیرظ تعیص زا هتشر نیا ناراک

 یزاسملیف یاطع یدوبان و یگتسکشرو زا زیرگ
 و بنجرپ تانایرج همه ! دندیشخب شیاثل هب ار

 و ربتعم یما ناریا زا تفریم هک یثامنیس شوج
 یلکشب « دنبرفایب امنیس رنه هنیمز رد هزاوآ داب
 زیاوج هماثرب ناگد ننادرگ . تشگ فقوتم هناسویام
 یعافتناو یدام تشاد مشچچیه نودب هک «ساپس»

 یلم یامنیس یلاعت یاب یاهنامیمص یاه شلت
 «مسارم یرازگر ب هرود شش یط رد و هدرب راکب
 یامنیسهج وتمار نیمزرس ۳ زا رفن اهنویلیم
 رادوریگر د دندوب هدینادرکيناریا یلاعتم و بوخ
 یهارمه میع و هدننک سویام لوحت و رییغت كي

 تا تب . تشاذ

 تیلاعف زا .روما نیلوئسم یوس زا ینابیتنپ و
 و لذتبم یاهملیف هبور یب دورو . دندا

 هدنهد شيامن یاه امنیس نارکا یجراخ شزرایب
 زا و داد صاصتخا دوخب مک مک ار یناربا ملیف

 عوهم یاهملیف هطلاض نودب شیامن اب و قیرط نيا
 و حورو رکف ؛ یاهتاراک و یئانج و یسکس
 زاو .دیدرگ لزلزت راچد یناربا رگاشامت گنهرف
 لذبتمی اه لایرس هئارا اب «نوبزیولت» یوسکی
 دش تلع رب .ایزم یگنرف و یناریا نییاپ حطس و
 یبیقر نوچ نویزیولت دوخ هک لاح نيع رد و
 لزلزتم ار یناریا یامنیس یانب یاه هباپ تخسرس
 لابرسو اهملیف شیامن اب رگبد بناج زا «ددرکیم
 زکر مت و هجوت رگید راب.« یحطس و یکبآ یاه

 یامنیس هب فوطعم هک ار یناریا رگاشامت یرکف
 لاذتباو یدنسپ ناسآ هب دوب هبنش شزرا اب و بوخ
 تسد لماوع نیا یمامت قیرط نیدبو .داد قوس
 و امنیس هب ار هصرع نانچنآ و هداد مه تسدب
 یاد)بازا هک درک گنت یناربا ملیف هدننک هیهت
 یاهتسکش و تفگنه یاهنایز دهاش هتئذگ لاس

 و یرکف یگتنسکشرو و یناریا یامنیسن موابم
 و گنهرف .میدوب نآ راک رد تسد لماوع یلام

 رد تسبابیم هک ار هیامرس ناموت اهن

 عون زآ یناه یجرخ هصاخ فورصم ۶ تخادنآ

 رد یناریا لماوع مهس هک درک كرتشم ملیف هیهت
 زا رتفک یزیچ « اهملیف نا

 هب طوبرما و جرخرپ. ملیف دنچ «
 هجیتن < ینآریا یقالخا یاهشزرا و یموق سیاهخ
 «تلم لاملاتیب زا هک دوب اهیزابلد و تسد نبآ

 راک متن یا برق ال یاب شب
 رخ رب یاهملیف نیا فیلکت هک یلاح رد .دش هتخير

 ۳ چک

 نشور مه زونه ۲ تخاس دشیم یناریا بوخ مایف

 یکی یناریا ملیف هدنهد شیامن یاههورگ

 مه زا یناریا ملیف نادقف لیلدپ یرگید زا دعب
 ترداث مدع لیلدب یناریا ناگدننک هیهت و دیشا

 و گنهرف لیوطو ضیرع هاگتسدو مد اب هلب
 تساوخ4 هناخترازو قیآ نالوئسم یهجوتیبو رنه
 تباهن و دندمآ رد یاب زا « ناشیا یتطنم یاه

 رد و یئافوکشیهظحل رد ینآریا یامنیس هکنیا
 حطس رد یرابتعا و تره تفریم هک یتیعقوم

 یبو یهجوتیب هلیپ رد « دیامن بسک یللملانیب
 ! درم یشیامرف یگرم هب یهاگ هیکت

 , بیم راکب یناریا یامنیس یلاعت و تف

 ینناریا یاقنیس تعنص کر م زا دعب الاح
 ار اههرهم راگناو ؟ تساهامنیس گر م تبون ابوگ
 امنیس مانب یاهدید) هرابکی هک دناهدیچ یاهنوگب

 ینطنم یاهتساوخ . دیاشگب رب راید

 یامه زاین نیا هب
 شیپ ار هیط رف نیا « رمآ نیلوئس بناج زا موتحم
 هشيمه یارب دنهاوخیم « یتسا رب ابآ هک تسا هدروآ

 ی؛طرو هب ار «امنیس» مانب یلماع تیدوجوم
 : ؟!دفهد قوس یشومارف

 یاب شيازفا ناهاوخ ء اهامنیس تابحاص

 لوا هاگن رد تساوخرد نیا . دنتسه امنیس تیلب

 یطنم ریغ « یرهاظ و هنابصعتم هاگ دید كيزا و
 قیقد شرگن كي اپ هکنآ لاح .دیسر دهاوخ رظنب
 و طیارش یمامت نتفرگ رظن رد اب و هنافاکشوم و
 میهاوخ رارق یثباقح یورردور « هلئسم بناوج
 یاه تساوخ ندوب یثطنم و تیناثخ هک تفرگ

 هبهجوُ اب . دناسریم توبث هب ار اهامنیس نابحاص
 هک یداصتقا دار زا لصاح یئارگو اهب شیازفا
 تلادع « تسا هدمآ دوجوب یعامتجا حوطس همه رد
 نیا لومشم زین امنیس تیلب خر هک درکیم باجیا
 هک یتیعضو رد هکنآ لاح .ددرگ اهب شیازفا
 هكاسهد یط رد یتراجت یاه لاک تواءفتم عاونا

 یالاک «دژاهتشاد تمیق شيازفا ربارب هس ات ریخا
 .تسا هنشاد شيا زفادص رد تسییدودح اهنت « امن
 هد دلیکشت رصانع همه هک تسا یتلاح رد نیا و
 رد تسد یناسنا لماوع یتح و یتراجت یالاک نیا

 لاس دنچ ربارب هن اق لقادح « هفرح نيآ راک
 ناموت كي لیلد نیمه . دنتسه زاسهنیزه هتشذگ
 هب طوبرم تالکشم دناوتیمن تیلب یاهب شیارفا

 یتیعق
 یساسا تالکشم نیمهب هجوت اب . تسامنس نابحاص
 كب رد اهناتسرهش و نارهت یاه بس نابحاص

 رب ینبم ار دوخ یاه تساوخرد یرارطضا تسشن
 و گشاد مالعا اهامنیس تیلب خرن هنالداع شيازفا

 یاهراچ « اههتسلاوخ نیاب

 یفرط زا . تشاد دنهاوخن اهامنیس لیطعت زج
 . حیرص هدیقع « رنهو گنهرف ترازو نالوئسم
 یاهخرن شیازفا اب لماک تفلاخم رب ینبم ار دوخ
 زا دعب هک ایوگ قیرط نیدبو . تشاد مالعا تیلب
 زا تامدثم كنیا « ناریا یامنیس تعنص «تگر م»
 نیا و دناهتخاس مهارف ار اهامنیس نتشادرب نایم
 ۱... راید نیا رد «امنیس» راک ناباپ ینعی

 ی نوت ف ۳ حد »_ ۰

 ۳" ۲ تیلسا هیقب . پک هبقب-یگ دن ز - شرازگ

 یاربنم تیاضرو دش عقاو لوبق دروم همه ۱ دی طب
 «شرازگ» رد مدرم یگدیز یاهظحل

 جنر و شزرا یب یاه شتشک زا راشرس
 باظحل زین ملبف «لکش نیمهل . تبا هدولآ

 ریوصترد تفد و تفارظ زا راشرس شیاه
 ملیف نبا « لک رد و تساهثکمشک نیا

 . تسا شرازگ كي اهن.« یمتسرایک
 ویکر یزو داوس اب هک تسا یتتفگ اجنبا رد
 و قفوم یاه ملیف دویم تاناکماو هبرجت
 تقادص اب و تخاس یلاوبتف و یراجت
 ۰ تخاس « شرازگ » ناوتیم تبساسح و

 رثاكي ناوتیم یهاگآ و قثع « نامیا اب
 - مشچ نیا و درک قلخ یرنه یقیقح
 یمتسرایک ناوتیم نونکا هک تسا یزادنا
 ء دید ّشهار زاغآ رد ار

 نت دنچ اه یامنیس رد هک یهار
 ردزیف یمتسرایک كنبا "و دندرک شراغآ

 . درادیه ربماگ هار نبا

 ب ۳۳ هحفص ۲7

 . دش بلج همانشیامن نیا رد یزاب

 هبهمانشیامن نیا رد یزاب هک یزور
 همانشیامناب هک متشادیم هش داهشيپ نم

 السسع یسلو مته وربور یفیعض
 ندسمآ نس یورب لحارم نایرج ردو
 ردراک هک ملش فقاو هتکن نیا « «مانشیامن
 رد اماو دش دهاوخن هضرع یهجوت روخ
 دیاب همانشیامث نیا رد مدوخ یزاب دروم
 یزاب هک مراد لوبق مه مدوخ هک میوگبا
 شناکما هکنآ لیلدب) ماهداد هئارا یدب

 نیرتدبهک مرادن لوبق یلو « (!
 زانم تخانش ! تسا هدوب نم نآ زا یزاب

 یلیخزا رتشیب « نس یور یرگیزابو رتاثت
 هک دزوسیم نیازا ملدو تسا رگید یاه
 راک هب و هش هنشأنگ رانک شحاف یاهنعخ
 هن و بس هلمح همانشیامن نیا رد نم
 .! تسا هدیدرگ س داقتنا

 تن ار

 امنس هراتس - ۲۳۵ هرامش

 . ميامنیم ضرع تیلست مرتحم هداوناخ و یسشلابانجا ار هدراو تبیصم []

 دنیوگیم هکنیا هراب رد یبارهب

 دزمتسد « تسین یدج عوضوم» نارگیزاب
 :تفگ) دناهتشاد تفایرد یتنگنه یلاه
 رد «تسین یدج عوضوم» هک دوب رارق
 یرتشم هسک دیایب نس یورب رهش رتاثق
 و دشن رسیم رما نيآ یلو « دراد یرتشیب
 همانشیامننیا « نویزبولت هک دش رارق سپس

 یلو « دروآ رد شیامن ضرعمب و درخبار
 لدب یگنچ « نویزیولت یداهنشیپ تمیق
 نعجنا رد همانشیامن نیا نونک او دزیمن
 و تسا هدمآ نس یورب اکیرمآ و ناریا
 لمعا نآ زا یبوخ لابقتسا مدرم هتبلا
 جراخمفافک لابقتسا نیا یلو « دناهدروآ
 تساهدادن « دوش نیمات دیاب هک ار یتفگنه

 ملیف رازاب

 . دوشیم ام بیصن یدام ررغ « عقاو ردو

 هرهش و یقوثو زورهب زا یتسیاب اجنیا رد

 یتیل نسح اب زورهب ۰ منک دای ولفادغآ
 رد هتشاد رتاثت رد شراک هئارا یارب هک

 تمحز اعقاو و درک یزاب همانشیامن نیا
 تباث ار شایدنمرنه هک قحلاو دیشک

 نیارد :وآ رانک رد هک ملاحشوخ نم و درک

 میوگب اتحارص و ماهدرک یزاب همانشیامث
 یدایزهبذاجیمیارب وا ۷ نش یزابمه هک

 زین وا هک ولشادغآ هرهش روطنیمه . تشاب
 هدرک راک انشیامننیارد تیعیمص تیاهن اب
 منا



 هیقب - امنیس ارچ

 نیا یاههزیگنا و لیالد نمجنا یاضعا زا
 سیئر یرونا . دنداد حرش ار ینآ مهدرگ
 یاهراپ هب هراثا نمض نارادامنیس نمجنا
 هقرح رد دوجوم باصم و تالکشم زا
 تشاد دیک ات هلئسم نیای ور « یراد امنیس

 و تانهرف .ترازو یمیظنت حرط .دوجواب هک
 زاتم" یاهامنیس تیلب یاهب نآ یط هک رنه
 لایر1۶ كي هجرد یاهامنیس « لایر ۰
 هسجردیاهامنیسو 0۰ ود هجرد یاهامنیسس
 روتسد قبطو هدوب هدیدرگ نییعت لابر 6۰
 هسرد حرط نیا هک .دوب رارق ریزوتسخن
 اذهعم سرب بیوصتب یراج لاس لوا ههام
 «عحیرط» كي نانچمهحرط نيا زین نونکات
 .تسا هتفاین یئارجا تنامض و هدنام یقاب
 لاس دنچ یط اهاشیس نابحاص هکنآ لاح

 یاه نابزو ررض لمحتم موادم روطب ربخا

 نایابرد » دنوشیمو هش یناربج لباق ریغ
 دوجوم عضواب هک تفرگ هجیتن «یروثا»

 و نیلوئسم قفاوت مدع ثروص ردو
 یاهراچ « اهامنیس تیلب .خرف شا زفا

 . دوب دها وخن اهامنیس لیطعت

 یاهنیس هدننک هیهن «هیفاثیم یدهم»

 دیاقع زی «یرپاک» امنیس بحاص و ناربا
 تایرظن نیا لصاح هک ثشاد ینارظن و
 یرونا یاه هنفگ لماک دییات و یررادبااج
 تیساسحهلئسهبهراشا نمض رد ..دوا

 « ياخاد یراذگ . هیامرس رسا .رد تلود

 تلود ارچ هک تخاس حرطم ار لاوئس نبا
 ار شلرتنک تحت یالاک و سانجا یاهپ
 رد مروت زا ینخس هکنآ یب دهدیم شیازفا
 نارادامنیس یتقو هکیلاح رد « دشاب نایم

 یاهب شیازفا تساوخردو دنهدپم ررط
 اب بسانتمو هنالداع یتروصب ار امنیس تبلت
 «دنراد,حوطس همه رد هدمآ دوجول ینارگ

 ؟ دوشیم ناونع مروت زا یریگشیپ هلئسم
 نیاناراک رد تسدو ناراد امنیس هکنیا لثم
 راب ینیگنس یمامآ هک دنتسه فوم هفرح

 یریگ و لجیاربهکتساوخ
 مدعتروص ردو ۰ رتشیب یاهنایز وررض زا
 تیلبیاه" شیازفا اب لوئسم تاماقم ققفاوت
 اهامنیس دوجوم تصرف نیلوا رث « اهامنیس

 و ررض یولج لقادج ات هدننک لیطعت ار
 نانخس زادعب . دوش هتفرگ یعب یاهنایز

 رد یرسک امنی بحاص «یبافر» « هیفاثیم
 امنیسزیخآ یزوس شنآ هب هنلج نیا نایرج
 رثات نیع رد یباقر . درک هراشا یرسک
 رثا رد هک ن اسنا ود كلرم نابرج زا شدیدش

 یلماوع4 ؛تساهتسوبب عوقوبیزوس شتآ نیا
 تعنص یدوبان تابجوه هک درک هراشآ

 «یباقر- .دنتخابیهارف ار یفاریا یامنیب
 تاناکمادوجوابینلود یاههاگتسد» : تفگ

 رد تسناوتیم هک ناش هبناج همه و عیسو

 یقرتویلاعتوناربا یامنیس تعنص تشونرس
 ینلاهتسا هدشاب هنشاد یاةدمع مهس «نآ

 یاسنیس تعنص هک یتلاح رد . دندرکف

 هبیاهدننک دیدهت و دیدش نارحب رد ناریا
 هاگتسد « دشین هدیناشک طوقس یهطرو

 شئوک و شالت نیرتمک نودب یتلود یاه
 تعنص یدوبان راظتثا هب یاهدنهد  یرای

 ردنایرج نیا كنیاو . دنتشن یناریا ملیف
 تیعقوسء و ملیف شیامن تیعضو صوصخ
 ایوگو  تسا هتفای همادآ یراد امنیس هفرح
 «یناریایامنیستیعنصیدوبات زادعب هک دیاب

 هدیدپ لماک دوک رو نتفر نایم زا دهاش

 . میشاب نیمزرس نبارد امنیس

 : ملیف رد مدزب ونمرون

 یشامل وصف
 : ۳ یاهامنیس رد بشمآ

 امنیس رسگاشامت تعامج ریگنماد نارحب

 زایمیظعو عیسو رشق هک ارچ . دش دهاوخ
 جیرفتلیسو اهنن ار امنیس . راید نیا مدرم
 ابهک تسیث مولعمو دننادیم دوخ یمرگ ر سو
 یاهنیمزو هلپسو هچ « اهامنیس ندش لیطعت

 عسیسو رشق نیا ننفت و .یمرگرس یارب
 . دمآ دهاوخ دوجوب یعامتجا

 رگاشامت تعامج هک تسنیا ملسم ردق

 رد اهامنیس تیلب یاهب شیازفا اب امنیس
 نآ .ودشاب هتشاد قفاوت دنا وتیم تلاح كي

 رد اهامنیس نابحاص هک تسا یتیعقوم رد

 تییسلب یفاضا خرنو اهب شیازفا لباقم
 یدنمشزراوهجوتروخرد یاهملیف « اهاهنیس
 رگاشاعت تیعضو نیا رد .دنیامن هضرع ار
 لوسپ ناموت هسود تخادرپ اب هک امنیس

 هزاوآ بحاص یالهملیف شیامن دهاش یفاضا

 هنوگچیه هدوب دهاوخ امنیس یایند دیدج و

 ._تشاد ۰ ی ۱ اه یار -ِ
 هسب نایم نیارد هطل نیرتمهم اما

 هک ارچ .دوشیم دراو رگائامت تعابج

 یمرگس وحیرغتلیسو اهنت ناونعب «امنیس»
 رب هوالع «امعامتجا مدرم زا یعیسو رشق
 هبنج شایننفت و هدننک_مرگرس یاهشزرا
 رته ۰ دراد مه یژهدنزاس و یگنهرف یاه
 اما. دوب راک لصاح راظتنا هب دیاب لاح

 «۰.!9 تقو هچ ات
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 رد نه و گنه ده رف شنک او

 نارادامنیس نمجنا مود هسلج
  یسررت

 تاماقع یوس زا هک یعیرس شنک او اب
 تفلاخم رب ینبه « رنه و كفهرف ترازو

 ؛ داد یور تیلب خرن شیازفا اآ یعطق
 رگیدیروف هدلجكي لیکشت نمجنا یاضعا
 دعب۵ تعاس رد هنلج نیا . دندید مزال ار

 نمجنا لجم رد هتشذگ هبنشکب زور رهظ زا
 ؛ تسشننیا یط . تفای ببترت ناراداملیس
 كنهرف شنکاو زا عالطا اب نمجنا یاضعا

 یاهبشیازفاعوضوم اب قفاوتا مدع و رنه و
 نسیا تاماقم یوس زا هک اهامنیس تیلب

 میمصت «دوب هدیدرگ ناونع هناخ ترازو
 نیا ساسارب . دندرک ذاختا ار دوخ یئاهن

 نارادامنیس نمجفا ۰ یناگمه یلر .ذخا

 رد هک .دندیدرگ مصم اهناتسرهش و نارهت
 لیلد! «یراج لاس هأمریت مهدزاب خیرات
 زا هلصاح یاه نابزو ررض زا یریگسشیپ
 همه «یرادامنیس هفرح رد تیلاعف همادا

 لیطعت ار اهناتسرهش و نارهت ِ_ِت
 نش هتسب .عوضوم بیت 1

 رد ارجا هلحرمب قوف حیران زا ِ#
 نیا میقتسم ربثات هکیلاح رد .دهآ دهاوخ

 

۲ 
 و

 و نبب عقاو هاگن كي رگپد یوس زا
 یریگرد عوضوم اب یئورابور رد یقطنم
 نبا« ناشیا یاهساوخ و اهاملیس نابحاص
 لاح رهب هک .دیامنیم راکشآ ار تقیقح
 یاه هتساوخ دروم نیا رد اهامنیس نابحاص

 وینارگاب هک ارچ « دنراد هنافحمو یتطنم

 نسسا یگدنز حوطم همه رد هک یمروت
 هک تسنبا قح « تسا هدمآ دوجوب عامتجا

 زا هنالداع یطیارش رد زین امنیس یالاک

 .اریگهرهب « ابناج همه یاهخرن شیازفا
 هرادا مایف دیرخ جراخم یمامت یتقو

 شیامن و نانکر اک دزمتسدو امنیس ندرک
 هساتنآزیمب خرن شهج كي لومشم « اهملیق
 هب دیاب مه امنیس تیلب « تسا هش ربارب
 هتشاد خر دوعص « اهشیازفا نیمه بسانت
 ریاهدننک ریگلفاغ زور هامرریت مهذزاب .دشان

 دصاوخ نیمزرس نیا یامنیس ت رد
 1. نوش

 ۰. .نوکدا یامنیس یامتس
 شیامث .«یندید .یاهملیف ناگدننیب یارب دان یسک .ملبف كي ناتسات لصف زاغآ اب

 لایعیکی ... هدش راتفرگ رگهلیح .لگشوخ ود نیب راب نیا بوبجم نیک رو داژ ۲7
 نیاقاهیرگ هلیحو...شزانط تفلک یرگیدو

 رک هلیح یالکشوخ

 - ۳۳ هحفص []

 درک دهاوخ ربهدورهدنخزاارامشلگشوخ ود

 ردناسالرامگ (د-ولبفودلا ژ :تک رش اب یگنر

 امنیس هراتس - ۲۳۹ هرامش
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 جت حجت تو جح سمت ححمحسم



 رهت دد نم#

 «ناکیاد آ» اب امنبس هراتس راگن ربخ هبحاصم ۶# أ

 .. هیک رت رد

 یاهترسنک نا

 یملیف رد ومهدیمن «ینانجنآ»
 1 درک مهاوخن یزاب مد

 !ماهتخودن هسیک ناربا هب میاهترفاسم یارب نم
 ریوصت «قیص شناد فوب» ال

 یلم نویزیولت ویدار نامزاس رادرب
 یراکمهزین امنیس هراتس هلجم اب هک ناریا
 ههامکی رفس كي زا دعل هتشذگ هتفه دراد

 . دمآ نارهت هب هیک رت روشک هب
 نامیارب روشک نبا رد شتماقآ یط وا

 هدروآ هارعهب_ یلوا تسد یاهشرازگ

 یوسگتفگ» اهنآ زا یکی هک تسا
 فورصم هراتس ناکیادژآ اب شایصاصتخا

 . دیناوخیم ریز رد ار« هیکر ت زاوآ
 ناکپادژآ ندید هب نم یتقو [] 7

 رد شاهرظتنم ریغ تیبوبحم زا متفر
 هسک متسنادیم هتبلا « متشادن نبخ ناريا

 نامروشک رد ینوپزیولت همانرب
 . سین ار شرکف ریتح یلو هدرک "تکرش
 رد شپاههنارن تساک .شورف هک مدرکیمن
 . .تسا هتشاذگ اجرب یمیظع هروکر نارهت

 یک تا دلرق ناگدنناوخ نیرت

 ناوبج رگیزاب :یبارهس نحم

 شیپاهلاسوا. تسیاهقباس اب لاح نیع رد و

 درک زاغآ او شراک رناتتاب
 رد و دروآ ور اهملیف یگدنیوگ و ژالبود

 هاگنآ و دومن تیلاعف زین نویزبولت ویدار
 سپسودرگ یزاب ملیف دنچ .دش امتیس یهار
 شایزاب نونکا و تشاد هلاس دنچ ینوکس

 ی

 بس ۳۶ هحفص [۲]

 وا زین شایئالیو هناخ رد یتقو

 یکیشرایسب زاب هقی زولب منکیم تاقالم ار
 : .دیوگیم ::تسا هدیشوپ

 شتوارط هثیمه دیاب نز نع رظنب
 نافن لاح همه رد و دنک ظفح ار
 ۱ تسا نز هک

 زاواش و تک هک یئاهنز زا نم

 كپسب ار ناثیاهوم ای و دنشوپیم هنادرم
 الصا دننکیم هاتوک غلاب هزات یاهرپ

 - دیآیبگ مشوخ
 نت نعدیم هناعآ یا
 د راک و ندناوخ نم یارب

 وشیمن لیلد نیا یلو تسیگدنز
 . مشکب دابژ راک اب ار مدوخ

 یتقو مزرویم قشع یگدنناوخ ها نم
 هدنز امقاو هک منکیم ساسحا مناوخيم

 تراجنع اب ار راک هاگچیه یلو متسع
 ره. و یرادپ هدنز بش زا منکیمن یطاق

 سوصخبندناوخمدودود سلاجم یوت بش
 زا تانک رد رک اه یس لک یاد

 . مرفنته الماک دنربخیب زین ناشدوخ
 5 اب یا فای نت دهاوخیم لد

 قوسش ااب مدرس زا رفتن نارازع
 یارب و مهدب تربنک دناهتشن دایز

 مناوخب مدرم
 بیم مشوخ یلیخ مه نویزیولت زا

 ار هدنناوخ یادص و ریوصت نوچ دیآ
 اه هداوناخ یمیمص و مرگ طیحم هب
 ۰ دربیم

 تافانم زا ناکپادژآ مناخ

 باما زور « دیئوگب نارهت هب نانریخا
 لابقتسا امش زا هکدناهتشو هیکرت یاه
 ۰ تسا هدمآ لمع یبوخ یلیخ

 یناربایزاون نامهیم ول ابقتسا هلب -
 شرکف الصا « دوب هرظتنم ریغ میارب اه
 مدرم . دوشب نینچ هک مدرکیمن زین ار

 عوضوم» یادص ورسرپ همانشیامن رگب زابیبا رهس نسحم

 : دیوگیه« تسن قدج

 «یقوئو زورپب رانک رد یزاب
 !دراد هبذاح هشیپ رنه تاب یا رب

 هک «تسین یدج عوضوم» همانشیامن ردار

 ودیبارهس. میتسها دهاش «ت سا نس یور
 نیس هراتس راگتربخ اب یهاتوک هبحاصم
 تشاد راهظا

 كياب هک تساوخیم ملد یلیخ » -

 زکارسم هب هتسباو ریغ و یاهفرح هورگ

 امت هراتس ت ۳۳۵ هرامش

 زد یزابو «مشاب هتشاد یراکمه ۰ یرتاثت

 دوبیتصرف « تسین یدج خوضوم همانشیامن
 هوالعب و مسرب ملد هتساوخ هب هک نم یارب
 بیترتو دزمسد دروم ردار یطیارش نم

 و مدیشک شیپ اه تاکالپ رد ممسا نتشون
 ۲۲ هحفص رد هیقب

 دسندشیم فرط نم اب یتیمیمص نانچ اپ
 رد هک تفریم مداپ تاقوا یهاک هک

 : تح یرگید روقک
 هک مش ثعاب اه تبحم يا ابو 8

 .دیشابهتشادار امروشک هب رفس لایخ هرابو
 ی ای فی کم را

 نارب هتبلا ۰ منزیم نارهن هب یرس اددجم

 یابقآ ینویزیولق طبض و همانرب دنچ
 . . راشفا بیرق زیررپ

 یدمآ ردرپیاهترسک باسحنبا اب

 تشاد دیهاوخ
 ری رام
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 هاب

 همانرب یارجا یارب نم .
 الرص!هک ارچ ای

 متسین تسرسپ لوسپ و یدام یاهدننوخ
 .دن"اوخب مدرم لد یارب .دهاوخیم ملد نق

 یاهملبف هیکرت یامنیس رد هک اش 8
 زین نارهت رد ایآ دیاهدرک یزا یادایز
 ؟ تفر دیهاوخ نیبرود یولج

 ِن

 ملیف رد یزاب یارب یمیمصت -
 ه  تساهتدم ار راک نیا

 . مادتشذگ رانک

 تب یاس نازک رد ای
 دنچ ره ۰ مورب زيث نییرود یولج هک
 رد تکارش یارب یداهنشیپ یابق رتس رد
 . متشادد یئامنیس ملیف كي

 كسب رد امش « ناکپادزآ مناخ 8
 هراب رد ار زیچ همه یتاعوبطم هبحاصم

 دباهتفگ یناریا ناراگنربخ هب ناتیگدنز

 یاهبذج اهفرح نآ مامت را رکن نیا ربانب
 دینک رفس ناریا هب هک میراودیما « درادن
 ساکعنا ناریآ رد ار ناتهزات یاهفرح و

 زرچ ۰ مرادن

 تبیعا لایخ نیا نبات



 :زا طسو و دلج یور یاهسکع ۱تن
 ایوگ یساکع ویدوتسا
 یجیرتمیس بنجیریمآ یرتم۱۳ نابایخ

 نخ 33 دا
 هریاح هدن رد دروفک ارهاگ ۲ راک

 دش «یما» ینوب رب ولت

 ءاگ آراکلایرس رد هک رثراک زمیج لا

 تسامدرک هئارا یبلاج یزاب دروفکار
 . ددش «یها». ینویزیولش هزیاج هدنرب

 هک ینویزیولت تشا یاهزیاج «یما»
 تایم رد راک اس یا

 رد ,ینویزیولت یاههمانرب نیرتهب هب لاس
 ترم اطا < یا دریاچه اکیریآ
 2 سرب لابقا یامه لاسا

 ز رتمه اب ار وا اجتیا رد. .تبش
 دیماه

 تمیقنارک هبده دولمات تا زیلا

 ! دشو رفیم ار نوت رب دراجیر
 برنه نوترب دراچیر اهزور نیا 8

 تحاران تخس امنیس لصالا یسیلگنا هثیپ
 تسا نآ رطاخب وا یتحارا و

 میمصت رولیت تبازیلآ شقپاس رسه هک
 دراچیر هک ار یطاریق ۷۵ ساملا دراد

 تسا هدرک هیده وا هب ۱۵۲۵ لاس رد

 4 زا شیب ساملا نیا شزرا . شورفب
 (ناموت نویلیم ۲۸ دودح) رالد نویلیم

 * تسا

 بوخ یاهملیف وب وخ یامنیس
 شیاعن متسیس رد هک یقارییغت اب

 تامخیس و هدمآ لمعت یناریا یاهلیف

 شیامنب رضاح رهش یالاب و سکول یاه
 نونکا مه و دناهدیدرگ بوخ یاهملیف
 یمتسرایک سابع راک شرازگ یاهملیف زیف
 نینچرد:یئایمیک دوعسم راک كنس رفس و
 اهملیف نیا دوخیم هداد شیامن یئاهامنیس

 دیدناکز اتممیاهامنیس رد شیامنی ارب زین
 نان

 راک «توکلم» ۰ یئاضیب راک «غالک»

 «یردا ریما راک ناریا تخاس ۰ شاتبره

 زارفرب» دایص زبورپ راک « تسب نب»
 سثن» نیدرف یلعدمحم راک « اهنامسآ

 جن رطش»  دنولا سوریس راک « هدیرب
 « ناراب رتچ ربز » یفالصا راک « داب

 بارسهس راک «تبرغ رد » شواک راک

 هک رگید ملیف ود یکیو ثلا دیهش
 سرب زاتمم یاه امنیس رد شيامن زایتما زا

 . دنتسه رادروخ

 دنک یم عافددوخ زا زدل وند در ترث
 ترب » یملیف رد هک تساا عیاش لا

 باختنا« نلآیدوو » یاجب ار « زدلونیر
 هعیاش نیا دروم رد «ترب» اما دناهدرک

 : دیوگیم
 . درادسن تحص هجوچیهب نیا» -

 یویرانس نم هک تسا رارق نيا زا هلئس
 هستشون نوسلب یرج هک ار نایاپ ملیف

 ینادرگر اک ابا ریخاو یرادیرخ وا زا تسا
 « مدناسر مامتا هب ار «نایاپ» ملیف نآ

 یارسب ادنبا نوسلب یرچ ار ویراس نیا
 ار نآ یلبالدب اما دوب هشون نلآ یدوو

 ار حضو نیا هکیناسک ۰ تخورف نمب
 نلآ یدوو لر دننک یم رکف دناهدیمهف
 ۱ تسین نینچ هکیلاح رد دناهداد نمل ار

 بیم طاخب امتح ار « اکیبچ » ملیف یابیز هشییرنه نونکید یجنآ
 . دیاهدیدن یملیف وا زا تساهتدم نوچ دیروآدایب ار وا یتخس دب مه دیاش . دیروآ
 هسناز تفارظ و دش باختنا اعبرمآ یاه تلایآ زا یکی رادرهش ناونعب لبق اهلاس
 ندسش رادرهش اما دوب مه یتفوم رادرهث و درک قیفلت یرادا یاه تیلوئم اب ار
 ینوبزیولت لابرس رد شیپ یدنچ اما . .درک رودب امنیس شایلصا هفرح زا ار وا
 یصنآ» سکع رد ۰ دراد همانا لایرس نیا نستخاس زونه هک درک یزاب « نز سیلپ»
 . دینیبیم زلکیر ناد ینعی « نز سیلپ» لایرس رد شایزابمه اب ار « نونکید

 . تساهش دروآ رب

 هتفگ تبازیلآ لیکو هب نوترب دراچیر
 رد ساملا یررتشگنا نیا » : هک تسا

 یرادیرختبازیلاونم كرتشم یگدنز نامز
 مزاولو لیاسو ءزج انوناق و تسا هش
 تسا ینهه نیدب نیا« ۰. تسام یکارتشا

 نوترب یاقآ یرتشگنا شورف زا سپ هک
 . دهاوخیم ار دوخ مهس زین

 هجوت نودب تبازیلا یفرط زا ام
 ناج» شرهوش رانک. رد لئاس هنوگنیاب
 تخادرپ لوغشم « انیج ربو» رد « رثراو

 تامدقم رگید ندرک مهارف و تلود مهس
 نیرتهزات اما . تسا یرتشگنا نیا شورف
 اب وا هکنیا نوترب دراچیر هرابرد ربخ
 وکیزکم رد دوخ یلعف رسه « نازوس»
 هدرک یرادیرخ یاهناخ « اقرالاووتروپ»
 هکتسأ یئاج نامه - لحم نیا و تسا

 لزنم نآ زا رتالاب  مبق دنچ رد
 ناسهاگآ . دراد رارق رولیاق تبازیلا

 ماجنااب نوترب دندقتعم یقشع و یلام روها
 ار« تبازیلا» دهاوخیم دیاش راک نیا

 یفالب هچ دمهنب ات دشاب هتشاد رظن ریز
 شورفب نونکات ایآ و دیآیم یرتشگنارس
 ٩ هناب تسا هتفر

 امنیس و نز قرف

 هچ ره امنیس رد الومعم ٩
 تیاده رل تمسقب ار ام « میهدب لوپ

 «دنهدیم یرتبقع یاج و دننک ی م
 یرتشیبلوپنزیار بهچره هکیلاح رد
 بللق رد و هتفر رتولج ۰ میهدب
 .درک میهاوخ لاغثا یرتهب یاجوا

 هک ی تامنیسیوگدنلب الومعم_
 رگید امنیس نآ تفایم راک زا

 - ۳۵ هحفص ۲

 برب هکیلاح رذ تسیل هدافتسا لباق

 راک زا هاگ ره اهنز یوگدنلب سکع
 یاههتشرف تروص نز نآ دتفایب
 . درک دهاوخ ادیپ ار نامسآ

 یاهتمسق امغیس ردالومعم 8

 رد دننکیم روساس ار اهملیف یسکس

 دنراد یرتشیب یعس اهمناخ هکیلاح

 رتشیباردوخ یسکس یاه تمسق هک

 .دنهد رارق ناتسود دید ضرعم رد

 امتیس هراس - ۲۳۵ هرامش



 «نادرگر اکو سیونهمانملیفماقه زد «یمتسر ایک»
 یرهش یگدنز كي یاهنراوئد و دولآ با رطضا یاههظحل

 شیامنب «هنوگش رارزگ یزادرپ ریوصت كي بوچ راهچ ردار
 هنوگر هزایراعوزجوم وهناقداص تخس یشرازگ ۰ درانگیم

 و یرصب یاهشزرا رظن هطقن زا هک تتشت و یئوگ هدایز
 .دنکیم هجوت پلج رایسب ۰ ریواصت هدنرازگ ریثات تیفیک

 اسوفرط یبوصخشم یریگ تهج كي مغرب «شرازگ»
 باهبج كيزآ بانتجا رد شاهدنزاس هناهاگآ دمعت دوجو

 یرهاظ حوطس زا < رگ تواضق و یبناج یریگ
 ینطامیگتسبلدویتایس«تیاهن ردو دوریم رثآرف اهاطبارو

 .دنکیه باج ناتساد قاهمدآ تشونرس هب ار رگاشامت

 ایه یساسحا طابتراو هقلع نیا لیالد هدمع زا

 یلاضفرد ار اهمدآ طباور دنمشزرا تیثیک « روظنمو .رظان
 یرارقرب هوحن .ذرک ناوع ناوتبم انشآ و شل لباق

 تیوه زا هک ییقد ینخانش اب ناتساد یاهمنآ ایم هطبار

 لباق یتیفیک «هبمآ تسدب كي ره یوخو قلخ و صخش

 كي رد «هکنیا تیاهنو . تسا هدرک ادیپ تفابردو كرد

 یاهیزیگردویفطاعطباور نابرج رد سوملم و انهآ یاضف
 تیوهو همانسانش هک ميريگم رارق یلاههدآ _یساسحا

 "یارب یساسا لبالد . دنتسه اراد ار ینیعمو صخعم یناسنا

 هک یزیچ نآ همهو یئا تخادرپ رد تیققوم
 زا جراخ هدریگب رارق رظن دم دناوتیه اه ییایشزرا رد

 هلکشتمرصاذع زا هدش هتخانش دعا وق و اهرایعم بوچ راهچ

 نامتخاسرد تیمهاابو هدمع لماوع .تسین یتامنیس رثا كي .

 راک تیقالخ رد نکمم یاهشزرا تیمامت و ملیف ثكي یداینب

۳ 

 ابنیس هراتس ۳۳۹ :هرامش ۳٩ هحفص جز

 شرازگ

 - واشادغآ هرهش . ناکشییرنه

 راشفا شوروک

 سابع : نادرگر اک و هدنسیون
 یمتسر ایک

 تسد نیز زاض ریلع : یرادربملیف ریدم

 ءارآ نامرف نمهب : هدننک هیهت

 عیانص شرتسگ تک رش دیلوت |
  ناریآ یتامنسا

 .دوشیم هداهن یلک لصاو هدعاق راهچ یانبمرب ءامنیلب

 اب قابطناو لاقتنا لباق رنستآ كي قلخ و یزاس اضف
 یناکمو ینامز تیعقوم كي رد یتح « رگاشامت تاینهذ

 تبارغو یگناگیب نیع رد هک كيتساتناف و زیگنا ماهبا

 یارب شثکرپو یساسحا یاهبذاج دناوتیم شنهذ زا رود

 تخانش ویحور تایفیک هب نتخادرپ . دشاب هتشاد رگاشامت

 ددو طلاور تیعول زا تنامتسا هب ناتساد یاهمدآ قیقد

 نیمه .دیآیم دیدپ ملیف هصق ریس رد هک یئاهیریگ

 یاسنب زا یساسا یاهلحرم ۰ تیمهاابو یلک تیصوصخ

 اهدا تشانش .دوشیم بوسحم یئامنیس رثا كي نامتخاس

 دمآیپو طباور نتفاي تیدوجوم رد اههزیگنا تفایردو

 هناگ ادجدروموهلحرمود ؛هکیلاح رد ؛ یساسحا یاهبریگرذ

 ریغ یگتسب و طابترا ءراک ساسآ رد « دیآیم رظنب یلکو
 و كرد درومو اهمدآ تخانش هلحرم . دراد یراکنا لباق

 تسخ +خ تهج رد هثاگود رهاظب یقه هاههطبار تیعون سل

 و یداهن یاه یگتسویپ ساسا هب نتفاب
 + ناتساد فلتخم اه رتکاراک یوخ و قلخ یازجم و

 موزل و یقطنم طابترا كي دوجو هکنآ لاح . دسریم رظنب
 داجیارد هدننک صخشم رصانع نیا زا مادک ره تیدوجوم

 ثيرد .دیامنیم نامتک لباق ریغ و ریزگان « لباقتم رصنع

 و هطبارع ون كياب ناوتیم « هنافاکشومو قیقد شرگن

 كي هدنهد تیدوجوم لماوع همه نایم موتحم یگتخیمآ

 ۷ 7 نیا رد تفای فوقو یئامنیس رثا
 رهاظبو هناگادج رصانع زا ثی ره لباقتم ریثات هب ناوتیم

 رگید هدش صخشم لماوع نتفای تیدوجوم رد ملیف ككفنم

 + یداينب طابترا نیمه لیلدبو لصا نیمه یور ۰ دربیپ
 رصانع همه تیفیک هب ینامنیس رثآ اي یلاهن یاهشزرا
 یئآراک مدعودوشیم طوبرم ملیف هدنهد تیدوجوم و یساسا
 نامتخاسردتیمهااب لهاوع زا مادک ره تخادرپ رد تقدو

 .دروآدها وخشیپهبناج همه یلزلرت + یئامنیس رثا كي یلک
 یفابطناو طابئرا ۰ یمتسرایک شرازگ رد

 .دوشیم سح رثا ینوریب و ینورد رصانع نایم هنانشوه
 دامتعاویرگنفرژ «دنکیم هجوت بلج همه زا شیب هچنآ و
 ناتساد ییاهمدآ و ثداوح هب شرگن هیواز هک تسا ین
 روبع یرهاظ هدننک هبوسو یشاوحو ینوریب حوطم زا ار
 زک رم .دناشک یم هریاد س زک ره یتحو  نوردب و هداد
 هب اها رجام بلقو زک رم زا هک یاهیواز باختناو هجوت
 یلاحرد « دزادرپیم ینطاع یاهیریگر دو ینانا طباور
 هاجیاثداوح فارطا رد زیمآ قارغا یاهلاه تسناوتیم هک
 تیفیک و اهنبصخش یناسنا صباصخ تخانش و تفایردو دنک

 « دیامنب سرتسد زا رود ار ناشیا نایم یساسحا طباور

 رد یراج تانایرج مجسنم و موادنه رین رد فصولاعم
 نانامرهقابرگاشامن طابترا رد یاهفقو ۰ ملیف ناتساد

 . دیآیمن دوجوب ناشیا یفطاع یاهیریگ ردو

 زا یسانثآو رینپ سمل یاهتیعفاو «شرازگ»
 یمزیلاربلاقرد «یرهش یگدنز كي ردار یناسنا بارطضا

 ریثاتتخسیاهبذاجو هدنهد ناکت یرصب یاه هفا زا راشرس
 اتینا ربا یامنیس رد مزیلار ۰ دراذگیم شیامنب « رازگ

 هتشادن یقارغآ زا یراعو هنابارگ عقاو یلجت نونک

 شراز سگ كي دح رد دهاوخیم هکنآ اب شرازگ . تسا
 «دنامب یقاب ,یریگ تهج نودبو زجومو یریوصت
 9 ردو دنچ یئاظحل ردو دوریم رتارف هلحرم نیا زا

 هک مينيبیمو دنیشنیم تواضق هب « اهدروخربو اهب
 لیالدب یبایتسد یارب ار صخشم یآههبج ملیف ناگدنزاس

 دودعم «اهیریگ تهج نيآ اما ۰ دننیزگیمرب «اه«تلع»و

 ره . دیآیم رظنب كئر مکو رذگ دوز مه دح نامه ردو
 زا ناتساد نامرهق جارخاو هنطوت هب طوبرم لصف ود

 ردار یریگههبج نیازآ یئوس مک یاههناشن ؛ شراک لحم
 هسب طوبرم تیعقاومه ملیف نایرج رد هچ رگا . درادرب
 هجوئاب اما هدوشیمن راکشآ احیرص «دمحم» یریگهوشر

 دوبمک و یبام یاهزاینو وا یئوشانز یگدنز هرپت یاضف هب
 رهون و نز نایم فالتخا زورب یلصا لیالد هک یئاه
 دناوتیمنمه رواب زا رود وا بناج زا هوشر یاضافت هتسا
 و راوخلوزن دره رتکاراک تخادرپ رد هکنآ لاح . دهاپ
 یریگ ههبج عونکی زا یسل لباق ریواصت « زادرپ تایلام

 نامه زا یکی نیاو دوشیم سح « ناتساد نامرهق عفنهب

 شرازگ تیهام هب راکشآ یاهشدخ هک تسا یدودعم دراوم
 نامرهف هلرب صخشم یریگ تهج زا بانتجاو ملیف هنوگ
 * و رنگدوز هظحل دنچ نیا ًانهعم ۰ دنکیم دراو « ناتساد

 ملیفدانتسا لباق یاهشزرا دناوتپمن « كدنا یاه یرادبلاج

 نابرج زا یریوصت لماک و قیقد شرازگ كي ناونعب ار
 :دیامن ریذپ هشدخ یرهش زیمآ هعجاف یگدنز كي

 نانام رهف « قیقدو هناهاگ آ یتخانش اب یمتسرایک

 نطب زا لماک هومن كي ناونعب ار دوخ ناتساد یلصا

 رشق نيا نایم زا برطضم یاهدنیامن و یرهش یگدنز
 تالکتشسواهب ریگر د یمامت . دنیزگیم رب یعامتجا یانشآ
 فالتخا دمآ شیپ و ناوج جوز نیا یگدنز رد دوجوم
 ردار هعجاف تیاهن رد « دنتسه یئزج رهاظب هک یئاهرظن

 زیچارهاظبیاههفرج نیمه و دنهدیم شرورپ دوخ نورد
 .دماجنایمكرتشاو قابطنامدع زا یمنهج هب هار یاهتنا رد

 ثلدوک كي نتشاد اب هک مظغا شرسهو دحم یاهیریگر د

 یگداولاخیگدنزكبیگدنزاس لحارم نیتسخن رد لاسرخ
 كبرد :تسیدام یاهزاین زا یشان لاح همه رد دنتسه
 «اهرظنفالتخازاعوننیاتیهام رد یئوجیپو قیقد شاکنک

 یوزرآ .دیآیم مشچب یدأم یاهدومک زا یراکشآ در

 یریگردزا یفان باذع زا رارفو یطسق هلاخ كي ندیرخ "
 دوجوبارنأوج رهوش و نز ینهذ تایلوغشم , هناخیحاصاب

 ۲ یمآ روآ زوربرد ءاهیباب تلع همه رد نیازآ هتشذگ



 كيهشيمهیدام تاجاینحاو لوپ «رهوشونز نایم تافالتخا
 یاهناقداصویعقا ویامش نیا و .دنکیم یزاب ار یساسا شقن
 دناوتیمام هعماج رد زوزما ینیشنرهش یگدنز تیعونزا

 ار تیبهایب رهاظبو یئزج یاهبریگا ٍراظن .دشاب
 یعامتجارفقوابطنیا یاه رهوشو نز همه نایم هطبار رد
 تبیصهو هعجاف نیوکت لاح همه ردو تفرگ غارس ناوتیم

 . داد تبسن یگدأوناخ ا نیرتیئزج هب دوشم ار

 یگدنز یزک رم هتسه زا هک یسل لباق و قیقد ریوصت اب
 هب طوبرمتاظحل رد « مياهدروآ تسدب رهوش و نز نیا
 یبزا ینهذ یزاس ریوصت ابو هرادا زا «هسحم» جارخا
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 ِ رد رگاشامت یساسحا تلاخدو ینطاع راب

 زیگنا كئاو زادگ و زوسرپ یدهآیپ تسناوتیم هچ رگا
 راشرسو هنایارگ عقاو تخادرپ فصولاعم دشاب هتشادرب رد
 «یفطاع و یساسحا یاههمخز نیازا یمتسرایک یهاگآ زا

 یوسزا.دزاسیم قارغآ هفوگ ره زا یراع و باذج یتاظحل

 هکنآی برجام یعرف تانابرج و اهیزادرپ هیشاح رگید
 نبع رددنزاس دراو یلصا لئاس یلک ماجسنا هب یاهمطل

 متیرو كنهآ هب ندیشخب موادت رد ناشاهدنرب شیپ شقت
 ردهک دنراد ار دوخ ساخ یاهتیباذج « ملیف برض كي
 نیرتبانجزا .دنسريمن رظنب مه بسچن و دئاز لاح همه
 هک تسا یشورف بورشم هک سناکس ۰ یعرف لوصف نیا
 و شرسهاب دیش یریگرد كي لابندب ناتساد نامرهق
 هدیشک اجنادب «شیوخ زا تغرافم هب شک رد لباق زاین
 ميسرتیاهنوگب نآ یانشآ یاهمدآو هناخیم یاضف . دوشم

 روصت نیا ۰ یقارغاو دیکات نیرتمک نودب هک دناهدش
 رضاح یاهمدآ زا مادک ره هک دیآیم شیپ رگائامت یارب

 اب هباشم یحور تیعضو رد « یشورف بورشم هکد نیا رد
 لحم نیازارس یشومارف دوخب جایتحاو « ناتساد ناهرهق
 یاهتشراب مه زونه ناتساد نامرهق اما . دناهدهروآ رد

 و نارگن هاگن .تسآ هتسباو دوخ ینوریب یگدنزب ماودرپ
 ؛ شلاسدرخ كدوک هب هناخیم هشیش تشپ زا وا برظضه

 یوگو تنگ هچ رگا .تس یگتسویپ نیازآ یقیقد جت
 نوردب ار وا رابکی هظحل دنچ ره هناخیم رد رطاح تعامج
 هک تسا نآ زا رتماود مک اههبذاج نیا اما «دنکیم بذج

 یئوگخساپ .دروآ دوجوب وا رد زیرگ یارب یدیدش لیامت
 یاه رظن راهظا هب هکد بحاص زیمآوجهو حیرص یاه

 زا یرایسب هدننک ریدخت یاوتحم «سننهم نآ هناتفصالم
 تهالب یاهکنکشوخلدو دروآیم دایب ار یسراف یاهملیف
 اهزفم مجح زا یرتگرزب مین فلتخم حوطس رد هکی زیمآ
 تا هدر ناف

 ییک دن ز - امنیس : شرا زگ#
 یملطم جربا

 رنشوه ابو یشاب رتلریز رگاو نیدقتنم
 .. مه اب ادص ود ره

 هاگن هدنزرد شرازگ زا

 یگدنز یعیبط یاههولج ندرکن ینابرق و
 : تشامتیم رد

 یداع تاقافت و ثداوح

 .یداعیاهادص ۰ یداع یاهزاب ...

 تیم باخعنا ار یگدنز تاداع یمتسرایک
 وا . دوشن امنیس تاداع راچ ود ات دنک

 |حیجرت لوادتم یامنیس نيا هب ار یگدنز
 نیمه رد شراک هن و وا زاینما و دهدیم

 اسم یاملیس یارب, « شرازگ»

 یتاداع,لومعمتاداع فالخ رب تسا یملیف

 بنومن یضعب زا رظن فرص ار امنیس هک
 دعاوق هب دودحم امومع « یئاثثتسا یاه

 ویهیدب مه رایس هک تسا هدومن یلوصاو
 لوصا و دعاوق نبا . دنوشیم هتشاگنا ملسم

 یداع رد یئامنیس هثیدنا كي هنطن هکینامز زا
 ؛ دریگیم ناج امنیس هدنسیون كي نهف
 ستبلاق دعب و هدومن هرصاحم ار وا
 عماجحرطكی تروصب و دنیامنیم یریگ
 براک . دنوشیم هداد نادرگر اک لبوحت

 یابیز ی هنسب رد ارنآ زین نادرگ
 تیم نارکا هناور صوصخم كلراه اب و
 هیعلان زا تساق ٍوشت یادص اب دعب و دیامن
 هسیحا زا فک یادص ای و. مدرم هدوت

 ] تساج

 .دیوگ ی هغوردمدرم هب هن یمتسر ایک
 . :دریگ اب هن « دنکیم یفابلایخ ناشیارب هن

 شقنء يبالق یاهنایصع و رانشک و تفک

 رگ امنیس كي قیفوت یرهاظ یاههناشن نیرتمهم زا یکی
 نازیم ء رگاشامت هشدناو ساسحا همه بذج و بلج رد
 یراج تیمهاو شزرا تب هب ملیف ریواصت هک تسا یهجوت
 لاثم ناونعب . دنکیم بذج ار هدشنیپ ساوح « نآ رد
 تقد و هجوت هاگره (تاش كنال) یمومع هنحص كي رد

 ریثأت ناوتیم هدشاب هنحص یساسا تکرح بلج رگاشامت
 ار ناتساد یاهمخآ تاکرح تیباذج و ملیف ربواصت یراذگ
 یاهعیصخ نینچ زا شرازگ" ۰ تشاد رواب « رگاشامت یارب
 یمومعیاههنحص رد ینح هک تسانانچو دراد یرادروخرب

 ؛نحص یلصا تکرحب فوطعم رگائامت هجوت هبه «نابو
 ناتسرامیب نوریب هب طوبرم هنحص دیروایف دایب « تسا

 یقامن نيا رد « ار گدوک یور ندیفکوتپ نایرج و
 ساوح بلج یارب یاهنرتسگ یاضف هعنآ اب یمومع
 لامعا و اهمدآ اب هطبار اما « دراد دوجو رگاشامت
 نالپ نیا رد هک دراد یماوق و ماود نانچ ناشراتفرو

 هسب رگاشامت قیقد هجوت و رظن هطقن زاب مه یمومع
 هک دنچ ره « تسارجام نامرهق تک رح و یلصا عوضوم
 و هتسب هیوآز كي رد - ونپ ندیشک - تکرح نیا
 كنرمک یامولج « امن نیا رداک زا ییادیپان هثوگ رد
 ونازیم ندروآ سد« هراشا نیا زا ضرغ . دراد

 ربواصت بذج تردق و هزادنا شجنس یارب تسا یرایعم
 رگامنیس هقالخ تردق زا یشان امامت هک اهمدآ لامعا و
 یمتسرایک قیفوت . دشاب دناونیم رگاشامت ساوح بلج رد

 ردهجوت روخرد و ردان دراوم نیا زا یکی « شرازگ رد
 بحاصوششوهرگ امنیس نیا هک ارچ ۰ تسایناریا یامنیس
 و تسیلار یامنیس كي هب نتخادرپ نابرج رد هقیلس

 هب دوجوم رصانع و لماوع یمامت زا « ارگعقاو
 هتفرگ هرهب نکمع وحف و لکش نیرق هئآرایشه و نیرتهب
 نییرتبانج زا یسکی شرازگ « هکنیا لصاح و تنا
 كي رد هسک تنا یفارسا رسترب یامنیس یاه ملیف
 رسا نیرتهبخن ار ملیف نسیآ ناوتیم یتح دروم
 شرازگ هک یتسارب و . دروآ باسحب یناریا یامغیس
 یامنیس كي رصانع زا یزادرپ ریوصت هب ندیسر رد
 راشرن و قفوم یئامنیس « زاجیاكی دح "رد ارگعقاو
 هنومغکلب شرازگ .تسیناسناو یتسیلار یاه هفا زا

 یناربسیآ زادرپ تیعقاو یامنیس زا شزرا اب و لماک
  طیحم رد یراج لئاسم و قیاقح بلق رد هک تسا

 یعامتجا عیسو رشق كي یگدنز زا قیقد و زجوم یریوصت
 قارسغآ یزاس زاب نیا رد هکنآ ی « دهدیم تسب

 لماوع یمامت شرازگ رد . دشاب هتشاد دوجو یشاشتغا و

 ۳۱ هحفص رد هیقب []

 زا ولمم یئوبرانس باختنا
 یاههنحص ...

 . دنکیم یزاب ناشیا رب ار نامرهق
 یمسرد شدوخ زا طقف یمتسر ایک

 ره. ۰ :تسا شیگدنز وا بخم

 . هدرک هبرجت و هدید هچنآ تجامس اب وا

 ... امنیس هیشاح رد ٍع

 «شرازک» ملیف هدنهد شیامن یامنیس نلاس رد
 ارام ! هتبلآ ام دوخ لثم « امنیس هب قثع زا راثرس یتسود
 نیایلصا فده « وت رظنب » هک تشاذگ رروضحم یهنگنم رد

 ت اذگ ابنیس ار شیسا هک یتراجت یالاک

 اب ؛یسیونیمب امنیس هراب رد هک وت
 ام زیزع قیفر نیا لاح رهب

 تسبن مزال هک الوا « قّیفر - هک میناسر ناثضرمب لوا
 «منادب ۱ شفدح اصوصخ و دس امنیس هب عجار زیچ همه نم
 ژورنیا صوصخب | دوشیمن هزیچ» لیلد هک نتشون «زیچ»
 1, هنکب داوضیم شلد یراکرره ,یکره « هنش سر هک اه
 ینادبهک میوگیم «یراد رارصا دابز هک الاح « نيازا مود

 «مزادتسود ار هایتیس
 ینراجت یالاک نیا دنمزاین ۰ ینماو ترم هک لیلد یاب

 مآیفلتسوصخرد زک حرف دعب و ! میتسه و .
 یفدهنامه اهنیسفده ...: هلعب هک . تک فشار 1

 :یبوخفده هچو .دشاب «فده» دنهاوخیم اهیلیخ هک تسا

 هک دنکیمار یئاهراک تحار یلیخ امنیس « م زیزع قیفر
 و تطاع ها ملکه ار تشین هتخاس كنفتو پوت زا

 ور یزتناف زا رپ هذ اصوصخ و یگدنز هویشو تاکرح
 رتکا و یا یا زا رپ یاهناتساد قیرط زا «ابور

 نوگ رگید تدشب « زیگنا لایخ یاهیزادرپ
 1 ۰ شنم لاقتفاو یریوصت یاهایورا نیمه

 : دیآیم دوجوب رگ اشامت تعامج تیصخش داینب رد یساسا

 و, یدرف یاهشزرا هک یرزنم یوئتش روجکی ینعی نیاو
 تعابجو .دنکیم لزلزت راچت ار رک تعامج یقالخا
 ییرظ ۱۰ ی هات

 ِ یقالخا یاهشزراو یموقو یناسنا صیاصخ زا یرایب
 رییعت تسد زا ار دوخ یساسا تیفیک

 رانا یئورد یاه تیدض « ینهذ میرس تالپدبت و
 « امنیس ینتشاد تسود و كيتاپمس نانامرهق قیرط زا هک
 " و یهوق یاهتیسوصخ رد یداهن یلزلزت « دوشیم لقتنم
 نیا .دنکیم داجیا تلم كي یقالخا یاه تنس و اهشزرا
 هدیچیپتراجت قربو قرژرپ هفافل رد هک « قیفر تسامنیس
 و. «تیدوجوم زا رارف» و «یبیرف دوخ» و هدش

 قنوررسپ تراجت نیا یلصا یالاک «ایورد « هلب ایور
 و رادیرخ اهزورنیا هک یثازیچ نامه ینعی . دنتسه
 زا مع ام «دراد ایند سارس رد یر ریس ادفرط

 یلیخ ناهنپ هچ امش زاو میتسه هبننک بوذجم یالاک نی
 ..4 ار شایبرغ عون اصوصخ . میراد شتسود مه

 نت بس م

 ریسم رد و

۱ 

 شنابب رجتدنک یمیعس « یخاتسگ هاگ یتحو
 رد شرب و رود یگدنز زا ار
 شلیف تیلک و دارفا اب لاعف و هدنز

 ۲۲ .هحفص رد هیفب []

 ابتیس هراتس ب ۲۳۵ هرامش -  ۳۷ هحفض []



 . یرنه لفاحم رد

 : دازآ نا ِ

 شوایسیاهیکو رک زا یهاگشیامن لق
 زور ۱۰ ثدمب هام ریت ۳ زا - یرومیت
 رهظزا دعب ٩ ات حبص ۱۶ دید زاب تاعاس

 هعمج و هبنشجنبیق اهزور یانثتسا ۷

 -. ناریا یگنهرف طباور نمجنا #
 : یوروش ریهامج داحتا اب

 سوتریزاب «یژوگ ادب هموظنم » [۲7]

 ۲۰ تعاس ریق ۱۰ و ٩  یسراف

 : ناوبلوس یرلاگ ۶
 هسنسجرب ناشاقن راثآ هاگشیامن 8

 « راونر « هنوم زا یراثآ ت ریمآ
 تسعاس و هلام اکن ورا

 رهظ زا دعب ۸ر۳۰ ات ه دید زاب

 : خیش هناخراگن و۴

 ناشاقن یاه یفارگ و تبل هاگشیامن [۳]

 زود ۱۵ تدمب ریت ه زا بس یئاپورا

 ات ۱۷ و حبص ۱۳ ات ۱۰ دید زاب تاعاس

 رهظ زا دعب ۰

 : ناتسراگن هزوم #۴
 و مهدزاود یاههدس یرنه راثآ ۲

 : نآربا . مهدزپس

 اضر یرنه و یگنهرف زک رم #
 : یسابع

 ناریا یرنه راثآ زا یاهعومجه 8

 مهدراهچنرفات دالیم زا لبق مود هرازه زا

 +عومجم زا هاگشیامن ود اب هارمه یرجه

 و« یغورف نسحم » سدنهم یصوصخ

 ۱؛دید زاب تاعاس دس یه لراک یاهیشاقت

 زا دعب ٩ ات ۳ و رهظ زا دعب ۱ ات حبص

 . تسا دآزآ مومع یارب دورو رهظ

 ۳۸ هحفص ۲

 هد رب ور
 ناوبح ربارب رد ناسنا و

 یگدنز هراب رد تسای دنتسم مایف []

 ..تعیبطرد اهن دنا یگدنز زین و تاناوبح
 «نآویح و ناسنا» « اهملیف یرس نیا زا البق
 نونک او مياهدید « یشحو یایند». ۰... و

 ورسسور هنیمز نیا رد یاهزات ملیف اب

 اهگنیکئاو
 شیامنرابکیشیپاهلاس هک ملیف نيا []

 زا یرایسب دای زا زونه « تسا هدش هداد

 یئارجامرپ ملیف ۰ تسا هتفرن امئیس

 ءاسهگنیکیاو یاهگنج و یگدنز زا
 تلییورردور هک سانشرس 19
 رمالک اد كلرک : دناهتفرگ رارق رگید

 و نیانگروب تسنرا « سیترک
 نادرگراک ار ملیف هک دنامن هتفگان : یل

 تسا هتخاس «رچیلف دراچبر » فورعم

 کگنس رفس ۴

 دوشم لیف نیرتهزت اب 1 ۳

 ی وعتابهک یرادربمایف عورت ماگن
 ندشنیزگیاج و ملیف ناگشیپرتع ررکم یاه
 هدوب هارمه اهنآ یاجب رگید یناگشیپرته

 رب فالتخا و ندش هدامآ ز

 زد ناکشیپرته یماسا
 !..ژارتیت و تاکالپ و شیفآ

 ینامنیس « یئایمیک ی لاح رهب
 « يئايميک مان:و مدرم تمخ

 یه اپ و تسد امقیسیا رب یدایز یرتشم
 یلقتسم ملیف هک «كنس رفس » لاح و دنک

 . دیرآیم نارکا یورب « یئایمیک زآ تسا
 یساشاف اسرع هیات هلازرف ۲ کار دیس

 نیتسن یارب و یلاو رفج
 یزاب ملیف نیا رد. هدنناوخ راب
 كنشوهار ملیف یرادربملیف رومآ و دناهدرک
 تسا هداد ماجنا یوحن نیرتهب هب ولراهب

 ندروآ نوماریپ و هد كي رد ملیف هصق

 بیم قافتا ؛ بایسآ یارب هوک زا یگنس
 ندرکیثنخ و راکنیا یارب هک یشالت و دنفا
 .۰ دیآیم لمعب اه تفلاخم

 نایاپ یب غورف
 مياهدید شیپ اهلاس مه ار ملیف نيا اسآ
 . میتسه دهاشارتآ,شیامن رگیدزاب هم

 هئارا یبلاج یزاب رتثاح یرفج ملیف نیا رب
 .تسیاا هدشنک مرس ملیف الک او .دهدیم
 سوپاتخا لاگنچ رد ۴

 تسیل رد ار فورعم رگیزاب دنچ مان [7]
 «ادنوف یرنه : مينیبیه ملیف نیا نارگیزاب
 یسوپانخا ۰ نوتسوه ناج و زرتنیو یلش
 تسا هدش راز راک دراو اهئانا هیلع میلنع

 واهناسنا نایم تسیاهزرابم « ملیف نیا و

 ! بیرغ و بیجع ناویح نيآ

 رد :تسا

 امنیس هراتس - ۲۳۵ هرامش

 سینوناق ریغهورگ : ۱۳ت ءاس

 :نارگیزاب نورفه یتدراچبر :
 تا زمیج. تنش :ناژون "ب

5 

 ادنوف رتیپ
 ناهالاک زمیج - دروفارک نوج

 زسلراچ زاک -نیلوا یقیسود نیا -
 سرملا فورعم زاسگنهآ رسپ نیانشنرب
 یقیسوم نیا رد زلراچ . تسا نیاتشنرب
 رتیپ » ینعی ملیف رگیزاب ود یادص زا
 هک « زمیج تن نازون » و « ادنوف

 هدافتسادنرادنیاهبرجتیگد نااوخ هنیمز رد

 ناسج» زا یاهنارت ود ننا ۰ تسا هدرک

 بیم لوه لیراد هورگ طسوت « ستوا
 . دنناوخ

 اک  رتوبک : ۱٩ تعاس هعمج

 : نارگیزاب توراز زلراچ : نادرگ
 ۰ نیفاز ًاروبد - رفوتاب فزوج

 سرا

 .یناربای اههنارن

 » شوپراد یادصاب - طوقب - ۱
 .شوگ و گ یادصاب - نم هدئمگ همین ۲
 + اسیرپ یاه هنارتموبلآ - ۳
 3 . داهرف یادص اب - راوآ س 4

 الیل یادصاب یتفرگ دابوت زاونیا سس ه
 . رهورف

 یجراخ یاههنارت
 .یسبیلرشیادصاب -كيزويم تساپ - ۱
 . مایبهورگ یادصاب - تساف لب - ۴
 هورسگ یارجا اب - زسیکدناوال - ۳

 زیجیبهورگ زا رویفتبا یدرتاس س
 هدنناوخ) اکپادژآ یاههنارت موبلآ - ه
 ه (كرت

1 

 هتفه" !رخآ یاههمانرب

 لب ناریا نویزیولتنتنآ یود

3 
 ناریایامیس

 : (ناربا یامیس) هبنشجنپ #۶
 (نامرهق) نناک - ۱<ر

 : نارگیزاب دراباو درایلیو: نادرگر اک

 بنایارادلیه. نیسرپ یل - وارفاک مایلبو
 رتراو یرال

 تسیامح) یئانیجریوس ۱ ورم#
 ردیل ینوت : نادرگر اک - (یقالخا

 رسنپسا یاهنابایخ س هرچه
 هدر ۲۰ر

 : یناریا یاهملیف بختنم س ۲۱۰
 یمتاح یلع : نادرگراک - لمش اباب
 « یعسیطم كلم « نیدرف : ناگشیپرنه

 .. و دیفم نمهب « ناژورف

 : (ناربا یامیس) هعمج
 تباثرب) هتفهیاهدادیورس .. ۱6ر+
 ( یئوچوک تربلآ زا یا

 رمظزا دعب یئامنیس ملیق - . ۱ هر۰

 ( یزرم هناخدور) هعمج
 :نارگیزابس نموشجرج : نادرگراک

 تزنرادذرآ و ردپ - یرکم لئوج
 ۰ و ولراک ید نویا

 راک (ثلثم) اهنوتلاو - ۱۸رم+

  سپیلیف یل : نادرگ
 1 یبهذم راتفگ - ۲ار۵
 ةتسف یئامنیس ملیف - ۲ارع۵

 هه
 مود نویریولتویدار

 : (مود همانرب) هبنشجنپ #۶

۱۵ 

 ( دادغب

 یاهدزد) دابدن,یاهارجام

 اعا هماترب ) لوا هحفص - ۲ هر۰
 نا ( دومشهب دوعسم زا

 درم هد)  یئامنیس ملیف بت . ؟؟رم+
 نوتسنولباهسبروب: نادرگر اک - (راکهبت
  دداچرر ت تاکسا فلودنار : ناگشیپرنه

 . نوب

 : (مود همان رب) هعمج

 1 هلوخ یزاب - ۱۷ ر ۰
 یاهمافرب - كنراگنر - ۱۸۲۰

 . بوبحه و زور ناگدنناوخ تکرش اب

 تایور ؟رم) جيئوت س  هرم+
 برگ اوتربار : نارگیزاب (یگم یاه

 ۱۱ ۰ سلب نوراه - تربلآ یدا

 نیتسآ» مانب یدرم یفاع «یکم» 8:

 نتقادرطاخب «رلتم » یلو دوشیم *رلتم
 «كایار» ۰ تسای نادنز یبلقت یاهلوپ

 تیم ۷ یگم» كمکهب « دیارب كم» و
 1 هم او دنیآ

 ۲ هاگن زا شزرو .- ۲۳رمم





 ...دش تفلاخم ؛اهامنیس تیلب شبا رفااب»
 ٩۱ دنوسبم لیطعت اهامبس « ربت مهد زاب *

 نمجنا هداعلاقوف هسلج لابندب [7]
 4 ناشیا یسئاهن تامیمصت و نارادامنیس

 ماتم رد رنه و كنهرف ترازو تاماقم

 یساسایاه رظن هطقن و هدمآ رب ینوگخساپ
 زاربا عوضوم نیا صوصخ رد ار دوخ
 كنهرف ترازو نیلوئسم زا یکی ۰ دنتشاد

 شیازفا اب هک تشاد مالعآ احیرص رنهو
 هریدهتشیهبناج زا هک اهامنیس تیلب یاهب
 ناونعجیهب ؛ تسا هدش داهنشیپ نا زادامنیس
 همادا ردماقم نیا ."دیسر قفاوت هب ناوتیم

 هراثا اهناتسرهش یاهامنیس تیعقوم هب ثحب
 نارادامضیس زا دصرد ۷۰ هکنیا و درک

 تزازونیآ یلبق یاه همانشخب اب یناتسرهش

 هجردو تیلب خرن شیازفا رب ینبم هلاخ
 .دناهتشادن تقفاوم اهامنیس یرینب

 رنه و كنهرف ترازو یوگنخس
 یلک تفلاخم نیا مغریلع هک دومن دیکات

 یاهتیعضو رد « اهامنیس تیلب ینارگ اب
 یاهملیف شيامن هب طوبرم هک ینافتتسا
 یاهب «دوشیم یئامنیس زاتمه و دننشزرا

 را" یو نا هدنهد" شلامت یاهتیس تیپ
 شیازفامه لایر ۱۰۰ رثکادح ات اهملیف
 صوصخب دروم نیا ردو . دش دهاوخ هداد

 امنیس لحم و یدنب هجرد تیعقوم عوضوم
 شیازفا زایتما نیا هک ارچ ۰ تسین ,حرطم

 .دوشیمطوبرم ملیف تیفیک هب افرص ,خرن ۰

 دش دها وخ هداد ماو #

 احیرصاهلمنیس همیب هلئسم صوصخ رد
 یارب هک یئامنیس ره هک تسا هلش دیکاق
 هدراو تراسخ ناربج ابو یساسا تاریمعت

 هتشاد زاین ماوهب یلامتخا یاه قیرح زا

 ۱۵ ماو لهس طیرش اب رفه و كنهرف هشاب
 نابحاص رایتخا رد دصرد 4 هرهب اب هلاس
 . داد دهاوخ رارق اهامنیس

 ءاهامنیس تینها هلئنم صوصخ رد اها

 عوضوم هک تشاد راهظا لوئسم ماقم نیا

 ترازوتارایتخاهدودحم زا اهامنیس تینما

 لئاسهدروم ردو تسا جراخ رنه و كنهرف
 دیاب اهامنیس نابحاص دوخ الومعم ینمیا

 هک مه اهکناب هکنیا اک .دنریگب میمصت
 دنهدیمیاهداعلاقوفتیمها تینما هلئسم هب

 .دن رگ یم میمصت صوصخ نیا رد دوخ

 مينک ی م لبطعت ار اهامنیس #

 هریدم تثئیه سیئر یناحور هلااطع

 حیرص تاراهظا یط « ناراد امنیس نمجنا
 تروصرد هک درک هراشآ تاکن نیا هب دوخ

 تاداهنشيپابرنه وكانهرفترازو قفاوت مع
 یاهاهنیس نمجنا تسشن رد هدش حرطم

 سپس یناحور . دننادیم ریذپا بانتجا ار
 هراثا یناتسرهش ناراد ًامنیس یئاضران هب
 هسب یماو هنوگچیه نونک ات هکنیاو درک

 .تساهدشن تخادرپ هدید تراسخ یاهامنیس

 شتآ یامنیس نیلوا هک یدعم
 نیرسخآ هک یرسک امنیم ات دوب هتفرگ
 «تسا هدیدرگ قیرح راچد هک تسیئامنیس

 تفایرد تبابنیازا یماو لاحب ات كيچيه
 لوثبم تاماقم رگید یوس زا . دناهتشادن

 یاههزرا یور رفه و كنهرف ترازو رد
 اهنت هکنباو دننکیم دیکاق اهملیف یفیک
 شیازفاهزاجا زاتمم و دنمهزرا یاهملیق هب
 تسانعبنادبنیا . داد دنهاوخ تیلب یاهب
 شبامنب رضاح لاح رد هک یئاهملیف ریاس هک

 رد .دنته چوپ و لنتبم « دناهدمآ رد

 هناورپ هک دیآیم شیپ لاوئس نیا اجنیا
 دن رچو لذتبم یاهملیف نیمه یارب شیامن
 رگم !؟ دنکیم رداص یعجرم و ماقم هچ ار
 هناخ ترازو نیا نیلوئسم دوخ هکنیا هن

 رداص شیامن هناورپ اهملیف عون نیا یارب
 ؟ دنیامنیه

 یطلکدرک مالعا یناحور نایاپ رد
 ء .دش دهاوخ لیکشت هک یدعب تاسلج

 عالطا هب نارادامنیس نمجفا یئاهن هیمالعا
 , دیسر دهاوخ مومع

 ار «مزوت» زاب ینیگنس یئاهمت هب دیاب امنیس | رج+

 یاهب شیازفا هب_طوبرم یاباضف [7
 نمجناهریدهتشیهیوس زا هک اهامنیس تیلب

 لحارمهبنونک ا ۰ دیدرگ جرطم ناراداهنیس
 رگشرازگ .تساهدیسر یماهلا رپ و ینارحب
 زاغآ لحارم نیتسخن زا هک اهنیس :هراتس

 هتفرگرارق رما نابرج رد ینارحبعضو نیا
 تیدوجنوم رصانع و لماوع یئوجیپ اب .دوب
 یشرا زگ ؛ هدننک نارگن تبعضو نا هدنهد

 ماهبا یاه یریگرد نیا نابرج زا قیقد
 شرازگ نبا یط ۰ تنا هدرک هبهت زیگنا
 یاه رظن هطقن هک تسا هدوب نآرب یعب
 ارجام رد ریگرد حانج ود ره داضتم

 كسی نوسبو هنافرط یب الباک_ یتروه
 نمجنا . دوش حرطم «صخثم یریگ تهج
 و دیاقع اهناتسرهش و نآرهت نارادامنیس
 ههبنجرد هک دنراد یصوصخب یله هتساّوخ

 كنهرف ترازو نیلوئسم ۰ ناشا فلاخم

 ب4 هحفص ۲

 «یریگر د عوضوم . دناهداتسیا رنه و

 زا اهاهنیس تیلب یاهب شازفا تساوخرد
 «رایسب لیالدب هک تساهامنیس نابحاص یوس

 زا یریگولج و تیلاعف همادا طرش اهنت
 رگید فرط زا . سا ناشیا نابزو ررض
 یاهیعالطایطرنه و كنهرف لوئسم تاماقم
 شیازفااب ناونع چیهب هک دناهتشاد مالعآ

 .تشاد دنهاوخن قفاوت اهامنیس تیلب یاهب

 نارادامنیسلباقته لمعلاسکع بیقرت نید# و
 ۳۷ر؛ر۱۱خیراتزا نآ یط هک تسیاهیمالعا
 و نارهت یاهامنیس ندرک لیطعت میمصت

 دنهاوخرد ارجا هلحرم هب از اهناتسرهش

 نارحب دیآیمرب نیارق زا هکبروطب ۰ دروآ
 لیاوازاهک ءامنیس عوضوم رد ینوگر گیدو
 یامنیس تعنصو هدیدرگ زاغآ هتشذگ لاس
 كنيا .«دیناثک طوقس یهطروب ار یناربا
 ناکمآ نیاو هتفای یررتد رتسگ داعلاو هنهاد

 امنیس هراتس - ۲۳۵ هرامش

 نا تموادم تروص رد هک دراد دوجو

 «امنیس» مان هب یاهدیدپ یاههیاپ « نارحب
 نوچ یتشونرس تیاهن ردو هدش لرلرتم
 اهنیسراک نایاپ « یناریا ملیف تعنص تبقاع
 / ! دنزب مقر ار

0۳ 

 یکیردنا رادامنیس نمجنا هسلج نیلوا
 فده .دش لیکشت هتشذگ هتنه یاهژور زا

 ینالکشمو لئاس حرط ینآمهدرگ نياز
 نابحاصریگنابیرگ یفونک عضو رد هک دوب
 هک تسا یلاس دنچ . تسا هش اهامنیس

 ناگمه روصت فالخ رب یرادامنیس هفرح
 دوس زا راشرسو دمآر درپ یراک ارنآ هک

 تخس یاهفرح « دنرادنپیم نالک یاصه

 نابحاص .تسا هدش ررض رپ و روآ نایز

 تیعقومو عضو نیا یلصا لیالد اهامنیس
 رایعمو طباوض دوجو مدع ردار بولطمان

 تیلب یاهب نییعت رد هالداع یلوصا یاه
 نیازا زیرگ هار اهنتو . دننادیم اهامنیس

 ویفطنم شیازفا ار موادم یاهندوب ررضتم
 رد .دنرادنبیم اهامنیس تبب

 ؛.نازادامنیس نمجنا تسشن نیلوا نایرج
 رنهو كنهرف ترازو بناج زا یاهدنیامن
 نیا هک دوب نیارب رارق و تشاد روضح

 تلاخد و رظف راهلبا نودب لوئسم ماقم
 ناونعبافرص « نمجنا دارفا یاهیریگ مبصت
 یاهرظن هطقن و دباقع نایرج رد رظان كب
 ۱ ؛نیا دوجواب ۰ دریگب رارق نمجنا یاضعا

 بافع زاربا ریسم رد ایوگ
 نمجنا نابوگ نخن یوس زا هدش حرطم

 یرسطظن راهظا و تلاخد ناراد امنیس

 هتفربذپ تروص صخش نیا یوس زا فلاخم
 یظفل یاهیریگ رد نآ لصاح هک تسا
 .ت سا هتشآد هارمهن یلاجنج و

 ردب
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 هراب زد رنه و کنهرف ریزو رظن
 اهامنیستیلب یاهب شب ازفا

 رسصع یامنیبن دیاب ام یامنیس تفگ تیلب
 بامنیس و دشاب مدرم تمدخ رد و بالقفا
 نامروئک بالقنا حطس رد یاهشیدنا مه راد
 نامرآ نیا هب ندیسر هتبلا , شاب هتشاد
 همادا دوخ یاه ششوک هبام اما تسا راوشد

 ار ذوخ دیاب میراد داقتعا اریز ميهدیم

 ریزو . مینک ادیپ بالقنا بوچ راهچ رد
 تشاد راهظا وگتفگ نيا رد رنه و كنهرف
 ناربا یامنیس نآراک رد تسد اب ام طباور

 ربانتسا هداوناخ كي یاضعا طباور دننام

 مینک لحیوحنبارنامدوخ تالکشم دیاب نیا
 امدوزفا یو . دشاب طباور نیا ناشرد هک

 یارسب یاهزات نوسناق نیونآ لوخثم
 یمک ای رگید هام شث ات هک میتسه امنیس
 هدنز نوناق كي نیا ۰ دوشیم هدامآ رتشیب
 لح ار تالکشم زا یرایسب هک تسایوپ و
 . درک دهاوخ

 رد رنه و كنهرف ربزو دبلهپ دادرهم

 رداک سراف تاعوبطم ناگدنیامن اب رادید

 یاضافت هب هراشا" نمض دنربیمرس هب نا رهن

 تفگ تیلد یاهب شيازفا یارب نارادامنیس
 ردو بالقنا رصعی امنیس دپاب ام یامنیس
 : شاپ منرم تملخ

 هراسب . رد هک رثه و كنهرف ریزو
 « تفگ ی م نخس ناریا رد امنیس تالکشم
 امنیس دوزفا تسناد هسردم كي ار املیس

 دشاب مارتحا دروم و لوئسم ردقنامه دیاب
 ترازو نیا ربانبا تفگ یو . ملعم كي هک
 رنه نیا یاهتیلوئسم مامتآ هک رنه و كنهرف
 شوکیم تسا هتفرگ هدهع هب ار تعنص و
 یرکف نداد تهج رد ار یناربا نارگ اهنیس
 . دنک داشرا هعماج هب هدنزاس و بوخ

 قاضاقت هب هراشآ نمض دبلهپ دادرهم

 یاهب شیازفا یارب نارهت ناراد, امنیس

 یر

 السی در ویلا

 هلالید ءاک »لک
 تایی ی یا ناجح

 همه تمیق ندوب الابو یگدنز حطس ءاقترا هک یتیعقوم رد #
 روئکاب یناسه و بسانتم عضو« یتعنص و یتراجت یالاک عون
 ءاهامنستیلتیاهب  تسا هدروآ دوجوب یداصتقا هتفرشیپ یاه
 و اکیرمآ شیپ لاس لهچرد تیلب تمیق دودح رد یزیچ
 ! تساپورا

 . اتفرگ ار نارادامنیب

 دیابا رچ «مروت» راب ینیگنس و

 ؟! .دشاب امنیس شود یور اهنت
 روشک ناراد اهنیس شیامه نابرج رد

 نارادامنیس نمجنا هسلج نیتسخن رد

 یکاح ۰ هش زاربا تارظن و دیاقع روشک

 اهامنیس ینآرحب عضوو لزلزت« تیعقوم زا .
 یئونک تیعضو «نمجنا یاضعا هدیفعب .دوب

 مدع لیلدب یرادامنیس .هفرح و مایف
 و لخد نازیم رد دوجوم یاه یگنهامه
 یاهراچ؛اهامنیسموادم .ندوبررضنه وجرخ

 زااهنتودزادندوجو تیلب خرن شیارفا زج
 ررضو نیز یولج تسا نکمن قیرط نیا

 ]شیامن

 ببرض وعبرس میمصت ذاخنا كي لیلدب هک
 رد ملیف شیامن عضو صوصخ رد لجعلا
 دنچینق « تفرگ تروص « روثک یاهامنین

 ۳۳ هحفص رد هیقب

 نا ربا ناداد امنیس نمحنا هیعالطا
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 ددرگیم رشتنم ناراد امنیس نمجنا لوق زا روشک ت اعوبطم رد هچنآ هکنیاب رظن

 مرتحمناراگنربخ نایاقآ رثکا و تسا نمجنا یهیسر یاهبمان و. راتنگ هصالخ تروصب
 تیمناک س .دنیامرفیم سکعنم رصتخم روطب ار یبلاطم همانزور رد اچ یمک سامبارب دیارچ
 تردابم اذل شاب  روثک یاهامنیس نابحاصيقطنم و لدتسم تارظن هدبنک سکعنم دناوت
 . دیامنیم یمومع ناهذآو یتکلمم لوئم تاماقم ندش نشور تهج ریز هیمالعا روصب

 یفقن روثک 4: ملیف دورو رد امنیس نابحاصاک دیامنیم مالعا تضن هلجرم رد ۱
 یکی دوسیم دراو روثک هب . تروصودبیتادراو یاهلیف .دنرادنمدهعب
 دسشابیه یگدنیامن یاراد نآرهت رد هک تسا یئاکیرمآ فورسعم یناپیک ۷ یااهلبف
 یاهامنیس رد مهسلاقح تروص هب هناورپ اذخا زا _ سپ و دراو روشکب ار ملیف ناشدوخ و

 ملیفهدننک دراو راجت قیرط زا هک تسا یئاه ملیف مود دنراذگیم شیامن ضرعمب روشک
 زاباهامشیس نابحاص رایتخا رد شیامن هناورپ ذخاو هلبود وصیخرتزانپ و دراو روشکب

 شیامن هب اهامنیس نابحاص ندومن مهتم بیترت نیاب دوشیم هدراذگ مهسلاقح تروصب مه
 تکلمم لوئسم تاماقت رگا دشابیم ضرغ ضقن یسسمومع راکفا هدننک مومسم ای لذتبم ملیف
 هک دشابیمن رتحلصا ابآ دنهدیم صیخشت رضم روثک و یمومع راکفا رظن زا ار یملیف شیامن
 یراددوسخ اه ملبف هنوگنیا شیامن هناورپرودص زا اهامنیس نابحاص ندومن مهت یاجب
 . دنیامرف

 امنیسهنیزهودمآ ردهکتسنیا دناهدومن مالعا تارکب اه امنیس نابحاص هک هچنآ -
 ار ۲+ طیلب یاهب زا هک ینعم نیاب ملیفشورف زا تسا یژاتناسروپ ارصحنم دمآرد هک
 ملیفژاتناسروپ تیابزینهدنامیقاپ/0+ ات 6۰ ۰ دیامآیم تفایرد یرادرهش شورف زا لبق
 ان۲۰ یرادرهش لابر ٩۶ یلایر ۵۰ طیلب تكيزا ) الثم . ددرگیم تخادرپ ملیف بحاصب
 یوفاکت دنامیم یقاب هک هچنآ و تسا امنیسهیمهلایر ۲۰ ات ۱٩ و ملیف بحاص لایر 6
 نیا اهامنیس نابحاص باسح و یسررب اه تدمزا سپ و دنکیمن ار امنیس یراج یاههنیزه
 رارق رنه و كنهرف ترازو لوئسم تاماقمدیئات دروم هنیزه و دمآرد لداعت مدع هلئسم
 تاودبروکذملاسرا تهج۲۵۳ر۷رد+ خیرات .ردار امنیس طیلب یاهب شیازفا "حرط و تفرگ

 تکلمهمروتخرن 4بدعبیاهلاسرد امنیس یاهب شیازفا ین حرط نامه رد و دومن داهن
 هکتسا یحرط یارجا اهامنیس نابحاص مهم هتساوخ هکنیا تسا هتفرگ رارق دیئات

 ۰ . دش عقاو لوبق دروم هتشذگ لاس رد
 یسعف داهنشیپ لوبق زا تسا هدومن راداو !رنارادامنیس نمجناهک یلنالد - ۳

 كنهرفترازو یوگنخس لوقب یتح بوخ مليفباهبهفاضا نداد دروم رد رنه و كنهرف
 راضحتساب ریزحرشبدنبامن یرادوخ دشابیه اهامغیس نابحاص هتساوخ هک هچنآرب دئاز رنه و
 . بریم

 دوشیمهتخاس یجراخ یاه روشک رد هک هاگتسد رظن دروم بوخ یاه ملیف دادعت : فلا
 هنیزهو دمآ رد ناوتبمن و دنکیمن زواجت روشک فرصم دروم ملیف ۷0 رثکادح ات ۱۰ زا

 . دش روشک یامنیس (۲* یوگباوجودومن لداعتم تمیق هفاضا نيا اب ار امنیب
 بلاطملبف بحاص هاوخا هاوخ دش یرثشیب تمیق یاراد ملیف هکنآ زا سپ : ب

 زا دنناوتب اهامنیس .هکنآ نودب لمع رد و دشدهاوخ لوبعم زا رتشیب ماهسلاقح تفایرد
 هک دراوو یرادرهشب و تفایرد مدرم زا اریلوپ یتسیاب دنیامن ررض ناربج لحم نیا
 هیدات یئاراد ترازوب دوخ قودنص زا زین رستشیب شورسف تایلام و تخادرپ ملیف
 . دنرپ الاب ار امنیس نابز مقر و

 نیاهجوچیهب دشابیم دقتعم نمجنا هک تسنآ حرط نیا لوبق میع رگبد لیلد : ج
 بوخ ملیف اقباس هک روطلامه و تشاد دهاوخنیرسشا بوخ ملیف دورو رد تمیق شازفا
 وش دهاوخ مه زاب هلشیم دراو روشک هب وهستشاد دوجو یناهج رازاب رد هک یدح رد
 » ددرگیمن مه بوخ ملیف كي ندش هفاضا بسجوم رییدت نیا هک دنکیه مالعا تحا رصب

 لماک تبوقت رتهب ملبف شیامن یلمع لح هاراهنت هدش دزشوگارارک هک روطنامه
 هسئارا و هعماج راذگتهدخ دناونیم هک تعنصنبا ات .تسا یناریا ملیف تعنص هبناج همه و

 وبوخ یناربا ملیف هبهت هبع ورش و دیآرد لیطعتتلاح زا دشاب روثک یلم كنهرف هدنهد
 دناوتیمن هک یتادماو ملیف.هب روثک : زابن هک ددرگ بجوم و دیامنب رتشیبی ایخ دادعتب
 ریز هب زابن دروم یتادراو ملیف دادعت رثکا بلح و دوش. مک دشاب یلم كنهرف یوگباوج
 اب هک رضاح لاح رد هن ددرگ مهارف هدننک دراو یارب باختلا قح ات دسرب ۲۰۶ ددع
 رستشیب ینادراو ملیف هب روشک یامنیس زاینزورب زور ناریا ملیف تعنس نتفر نیب زا
 تسا رولقه هکیئاج ات ددرگ ,ملیف یاراد امنیسهکنآ یارب دشاب ریزگاف زین تلود و دوشیم

 دامن مادقا تسین یتکلمم تاماقم دنسپ دزوملقال هکیئاه ملیف شیامن هناورپ روص رد
 یارب ار امنب دوجو هچناذچ .یتکلمم لوتسمتاماقم تسا دیما الاب بتارم؛ هجوت اب

 تالکشمو یگدسر هتفرگ رارقدیئات دروم زینالسبقهک هقج یاهاضاقت هب دننادب دیفم روثک
 . دنیامرفلح ۲۵۳۷رعر»۱ خیرات زا لبق ار امخیس

 یرونا .اضر - ناریا نارادامنیس .نفجنا هریدم تثیه سیئر

 انس ةراتس"ت ۳۳۹هرامش تا۵ هحفص ۲7



 : ربخ نیرخآ
 نمحنا هداعلاقوف هسلح
 ملیف ناگدننک د راو

 تابرظندییاتتهج «ملیفناگدننک دراّو نمجنآ ؛هتفهنیاهبنشود رهظ زا دعب ۵ تعاس [-]
 هسلجنیا رد . داد یمومع عمچه كي لیکشت ناریا نارادامغیس نمجنآ فرلع زا هدش زا ربا

 سپس و درک تبحص ناگدننک دراو تالکشمنوماریپ نمجناسئر«سنایاسماثرآ » ادتبا

 و ناگدننک دراو هب طوبرم لئاس دروم رد لیصفتب نمجنا نواعم یباقر ریگناهج

 و كنهرف ترازو « ریخا لا دنچ یط هک تشاد راهظا "و تفگ نخس. نانآ یاهبتحاران
 ار ام و هدرک نیهوت امب اهراب و . اهراب«تبا نادب هتساو دوخ ام نمجنا هک ۰ رنه

 تبحصرویقداص - یتالوبز لیئاتاف یو زادعب ۰ تسا هتسناد مدرم راکفا هدننک فرحنه

 .تفای ناباپ ۷ تعاس رد هسلج و دندرک

 . درک ميهاوخ پاچ امنیس هراتس ردهدنیآ هتفه ار روشرپ هسلج نیا حورفم

 همان رب تاب یمد [د یرحم یلن
 دش ین ود دار

 . دش ةفاضا ییویدآر یاه
 همانربرد هتشذگ هتفه هبنش هک یلن

 ( میدرگیم رب هناخب) نیگرگ دیشمج
 هسب همانرب نایاپ ات دوب هدرک تکرش
 | خساپ یرهش لئاسم هرابرد مدرم یاهنفلت
 ناوسضعب هبنشره هک داد لوق و تفگ
 ویدار نوفورکیم یولج «هانرب نیا یرجم
 . دنیشنب نارهت

 شسلد هک تفگ همانرب نیآ رد یلف

 درم لاحب ات یلو دنک رهوش دهاوخیم
 .تسا هدرکن ادیپ ار شلآهنیا

 نوفورکیم زاادتلاهک تفگ نینچمه وا

 همان رب تاد رد یئایمیک دوعسم
 یوب رانس هک درک فارتعا یب ویدار

 یناهارف دا زپب ار «تکنس رفس»
 ! تسا هتشون

 درک تکرش ینویدار *هانرب كي رد تسا

 یاهتیلاعف و ناریا یامنیس هراب رد و

 .درک جرطم ار یدایز یاهفرح شاهدنیآ
 یلوچوک تربلآ طسوت هک همانرب نیا

 + یط دشیم ارجا نارهت وبدار رد
 لیطعت « ناریا یامنیس لئاسم هب تعاس

 یلا ربابوخ یاهملیف زا تنامح و اهامنیس
 .دیشک .نایمب ار یدابز لئاسم

 :تفگ همانرب نیا نایاپ رد یئابمیک

 هتشو _«كنس رفس» ملیف یویراتس ت

 ومنآ نياب نم و تسا یناهارف دازهب ۰
 نوخ هک ارچ مراد یدابز دافتعا شراک یسشنایمیک دوعسم هتشذگ هتفه

 زسین نم یاهمیف رثکا رد وا یاههصق هم ناريا یامهنیس فورعم نادرگراک
 . ته هدرپ یور «كنس رنس» شلیف نیرخآ

 سس

 و ملسف تسب « همانشیامن راهچ : لاویتسف نیا رد

 تواضق ضرعمب ناتسراغلب یه صقر زا یاهعومجم

 ناکدوک یناتسات لاویتسف نیمشش

 هنارت هدنناوخ یلن هتشذگ هتنه []
 همانرب نایرجم عمج هب مه هنسکش كسورع

 یلو دیسرتیم تخس یرجم ناونعب وبدآر
 هدسش یداع شیارب زیچ همه رگید الاح

 دهم تسا

 یمددق نادرگ راک یحابص دمص

 درک توف نا ربا یامنیس
 تراک زا یکی یحابص دص [ت]

 دنچ رد هک ناریا یامنیس یمیدق نانادرگ

 یزاسلیف هنیمز رد یراک < ریخا لاس
 .تشذگ رد هتشذگ هتفه « دوب هدرکن هئارا

 راتسکاب « ریخا لاس دنچ رد یحابص
 یملیف رد هاگ « یزاسلیف راک نتشاذگ

 امنیس هراتس لاحرهب و . درکیم یزاب
 . دیوگیم تیلست ار یحابص دمص كرم

 دازآ یامنیسرد رتهب یاه رهظ زادعب
 دعب» همانرب نارهت دازآ یامنیس 8

 یتاریبغت زا سپ ار « رتها یاهرهظ زا

 زا همانرب نیا . دنکیم زاغآ رگید راب

 یباهملیف شيام اب هامریت موس هبنش زور
 دحاو نامتخاس رد روتامآ نارگامنیس زا

 ناریا یلم نویزیولت ویدار نامزاس شیامن
 ۰ تسا هلش هتفرگ سن ال

 یرازگر ب هوحن رد هک یتارییغت اب
 سپ نیا زا « تسا هدش هداد همانرب نیا
 یرتمیلیم ۱5 یاهلیف شیامن رب هوالع
 هدنش هتخاس ناوج نازاسلیف طسوت هک
 نارهت روتامآ نارگامنیس یاهملیف « تسا

 زادعب » یاههمانرب رد زین اهناتسرهش و
 .دش دهاوخ هداد ناشن « رتهب یاهرهظ

 دننام زین وگتفگ و ثحب تاسلج نینچمه

 یریگ ی پدازآ یامنیس یاههمانرب رد قیاس
 . دوشیم

 ره « رتهب یاهرهظ زا دعی» همیانربا

 ودوشیم لیکشت هبنش یاهزور رد هتفه

 رسسیت ۲4 هبنش ات ریث ۳ هبنش زور زا
 رازگر ب ريز حرش هب نآ هزات یاههمانرب

 : دش دهاوخ

 بپلیف شیامآ س ریت ۱۰ هبنش #
 یبیصنبیصن ینادرگر اک هب «هنایبا» یاه

 ۰ یرفعج مانهب هتخاس «رهم میرح» و

 یاهملیف شیامن - ریت ۱۷ هبنش
 و نایمیهاربآ دمحم هتخاس « ناتسراب»

 ۰ شاتیره ورسخ زا « داب هب»

 بتفگو ثحب هلج س ریق ۳ع هینش
 . وگو

 توناک یناتسبات لاویتسف نیمشش
 زا نافاوجون و ناکدوک یرکف شرورپ

 بیم زاغآ هام ریت لوا هبنش جنپ زور
 «نارواینیاهگراپرد هام ۲ تدع ه و دوش

 . ددرگیم رازگرب حرف و هیدیشج
 هتخذگ لاس جنپ یط لاویتف نیا

 ابا « دشیم رازگرب نارواین كراپ رد

 زین هسیدیشج و حرف .كراپ ود لاسا

 یاهکراپ رد . تسا هش هدوزفا نآ هب

 ریظن یباههمانرب هیدیشهج و نارواین

 شیامنو یلحم یاهصقر ۰ هلاب « رتائت
 زسین جرف كراپ رد و دوشیم هئارا ملیف
 رثاثت هراونشج» ناونع اب یلقتسم همانرب

 ات لوا زا « ناناوجون یکسورع رتات و
 هک دیآیم رد. ارجا 4 دادرم رخآ

 یاناسكسورع هدنز یاههاگ راک « نآ رد

 تیم ناکدوک یمابت و دوب دهاوخ اپرب
 نینچمه . دنیوج تک رش نآ رد دنناوت
 « جرف كراپ رد « هراونشج اب نامزمه

 شیامننته ویکسورع راثآ زا یهاگشیامن

 نیارب هوالع ۰ دش دهاوخ لیکشت اههمان

 دادرسم مسهدزیس ات لوا زا « هراونشج

 یاه شامن « هیدیشمج كراپ رد مه هام

 ناسناوجون یاههورگ طسوت یکسورع

 . دش دهاوخ هئارا

 یاههمانرب « شیامن و ملیف رب هوالع

 نوناک یناتسبات لاویتسف رد زین یرگید

 یاهصقر هلمج زا . دش دهاوخ هئارا
 بانسر» هورگ طسوت هک ناتسراغلب یلحم

 هبدیشمجكراپ رد ریق ٩ اق لوا زا «اکنیک

 ارجانارواین كراپ رد ریت ۱۱ و ۱۵ و

 یلمرک نامزاس لاویتسف نا رد . دوشیم

 رد بش ود تده هب ریت ۱۵ زا ناربا

 و تشاد دهاوخ ترسنک هیدیشج كراپ

 ۲۷ ات ۲۵ زا زین ناریا یلم هلاب نامزاس
 «؟تسیچهلاب» ناونعتحت یاهمانرب دادرم

 هک دنکیه رازگر با نارواین كراپ رد ار

 ناگدننکتک رش هب هلاب هیلوا نونف نآ یط
 1 . دوشیم هداد میلعت

 یرسک امنیس یزاسزاب هنیزه
 دوشیم تخادرپ

 سیم بحاص هب : تفاد راهظا « قوف . مالعا رنه و كنهرف ترازو یوگنخب

 . زاین دروم لوپ هک تسا هدش هداد عالطا قیرطزا یرسک امنیس یزاسزاب هنیزه هک درع

 طسسوت « دصرد راهچ هرهب اب ماو یاطعا

 . دش دهاوخ نیمات رنه و كنهرف

 بلطم مالعا نمشهناخترازونیا یوگنخس

 . هداد رارق شرایتخا رد یفاک رادقم هب
 . نایز و درض هنوگره زا ات دش دحاوخ
 . دیآ لمع هی یریگولج یلامتحا



 تراک وتوس اب یلامک ناساسارچ
 ناريت ویدار رد یشزرو درز

 نارهت ویدار هتشذگ هتفه هعمج []
 یلامک ناساس و درک زاغآ ار شیاههما رب

 یرجم ناونمب هک دوب یسک نیلوازین
 تشپ .تعاس ۷ تدم یبویدار همافرب كي

 ! دز فرح وبدار نوفورکیم
 تراک و توسكيابهمان ربنیا رد هک وا

 اب وگتفگ عقوم درکیم ارجا همانرب درز
 ناراکردنا تس و نادنهرنه ۰ نیلوئسم
 هب اهنآ یاهفرح هک اجکره شزرو

 هچنانچ و هزیم توس دیشکیم ازارد

 درز تراک هلیسو تفرگیمن یاهجیتن
 ] دادیم راطخا

 :تفگ یه ناساس

 دابآ مرخ دا زآ یامنیس هراونشج نیمشش

 ببرخدا زآ یامنیسهراونشج نیمشش
 رالات رد هام ریت ۱٩ ا رین ۱۴ زا دابآ
 نامزاسیراکمهابودابآمرخ دیشروخ و ریش
 تیم راکب زاغآ ناریا یلم ن 7 ویدار
 فده اب قفاوم « هراونشج نیا فده . دنک

 یناهملبف و تسا دازآ یامنیس یاههرا ونثج
 هداتسرف هراونشج نیا رد تک رش یارب هک
 یسابق یاه هراونشج رد یتسیابن « دنوهیم

 هلادبع دادرارق

 تک رشاب یبایغ
 ینوی زیولت

 یناکی
 ناوجنادرگراک ینایغ هلادم ال

 نیم زبب اکیرمآ رد یتدم هک یناریا
 دارزب تکرش كي اب زیف اجنآ رد و درب

 دقعنم راک یارب یداد رارق ینویزیولت
 هیئاثا شورف یارب هتشذگ هتفه.دوب هدرک

 .دمآنآرهت هب شاهداوناخ رفس بیترت و

 ناریانمجنا ردقاربق و لاحرس ار وا
 عوشومرتات دوب هدمآ هک بدید اکبرمآو

 : تنگ ییابغ
 یناپمک اب هک یداد رارق رطاخب ب

 ات دباب خراد اکبرمآ « سا « يب « یس»
 . مدرگر ب روثک نآهب رگید هامود

 طیارش نیا رد هک تساجنیا بلاج اهآ
 نتفرزاو دنهدیم راک داهنتیپ نم
 . دننکیم فسات زاربا

#۷ 

 ٩ دوب هدش رضاح
 دوشرپفرح اب ماهمانرب مهاوخیمن -

 نیاب رتشیب دیاش و دنک هتسخ ار مدرم و
 لابقتسا ههانرب زا .مدره هک دوب تلع
 دندرک روبجم ارم و دندزوآ لممب یدایژ
 نوفورکیمتشپرهظ زا دعب هس تعاس اث هک

 اجنامع مه ار بابکولچ و مئامب ویدار
 ۱: مروخب

 ؛دنداد ناشناثندرز تراک و دنداد راطخا

 حفرگ میمصت و دنآ الاب مرفک یباسح
 هدننکتواضق یاهرواد هب ضارتعا ناونعب
 مسریم هک سک ره هب ناريا یاهیزاب
 ! مهد ناشن درز تراک

 دنشابهنشهدادشیامن دابآمرخ دازآ یامنیس

 ب رب لقتسم روطب هدش هتخاس یاهیلیف انض
 زسین دازآ یامنیس یاههورگ راک زا جراخ
 نیا . دننک تک رش هراونشج رد دنناوتیم
 تشاد دهاوخن یاهقباسم هبنج هراونشج

 یاهنمانرب« هراونشج یلصا همانرب رانک رد

 ناریا دازآ یامنیس هتشذگ هب یهاگن یبنج
 . دید رگ دهاوخ اپرب سکع هاگشیامن كي و

 هرهش هیبش هک رتخد تا ِ

 و نارثا نمحنا رد تسولشادغآ
 دی هز هل داعاکبرمآ

 هک یمناخ رتخد تسا عیاش [ل
 هتشذگ هتفه تسولشادغآ هرهش هیبش الماک
 اسکبرهآ و ناریا نمجنا ناروتسر رد
 رارق نيا زا هثداح نابرج ! دیرفآ " هثداح

 "شیامن نارگیزاب زا نت دنچ ادتبا هک تسا
 نیاهکنیا یاوهب « تسیئا یدج عوضوم»

 یور تسا ولشادغآ هرهش ناسه رتخد

 یخوشو فرح یانب و دنتشن وا زيم
 موسلعم ادعب هک رتخد نیا . دنتشاذگ ار
 بصعت اب دشابیم « نیشون» شسا دش
 ۱ سر

 رگم. مدیمهفن ار ناتروظنم ناباقآ -
 1؟.. ميسانشیم ار رگیدمه ام

 جو دب یاهظحل تبرد ثحب ورج نیا

 ودعآ زیه رانک نمجنا نوسراگ هک دیسر
 : تنگ

 دناهتشن هثوگنآهک اقآ نآ مناخ -
 ! دندرک باسح ار امش زیم لوپ

 تفگ بجمت اب رتخد

 اقا ماد
 هربخ هچ اجنیا الصا

 نایرتفم. تشاذگ ار ضارتعا یانپ و
 دندوب هدش هیضق هجوتم هک زین ناروتسر

 دننیبب ات دندش دنلب ناثیاه زی یور زا
 ..دشکیم یک هب زاک

 شیاهقاطا زا یکی یرونامیا كيب
 لیدبتار

 رازه درم یدرونامیا كيب اضر
 هرخالاب هتشذگ هتفه ناریا قامنیس هرهچ

 لیدبت ار شگرزب هناخ یاهقاطا زا یکی
 كرزب قاطا نیا وا ! درک هناخروز هب
 هش نییزت یاهناخروز كسب الماک هک ار

 رپ. یشزرو لئانو ماسقا و عاونا زا
 مامت قافتاب حبص ٩ تعاس زورره و هدومن
 كيب . دننکیم شزرو اجنآ رد شیاههچب
 لآ هدبا مرف رگید یدنچ ات هک تسا هتفگ

 شنارسپ قاغثاب یدرونامیا كيب سکع نیا

۰ ۰ 
 !درک هناخ رو زد
۰ 

 دناوتب ات درک دهاوخ ظفح ار شایندب
 .دشابیناریا یاه هثیپرنه شزرو یاقآ»
 دراد یئانشآ اهشزرو عاونا هب هک كيب

 هب شدورو زا شیپ دینادیم هک روطنامه

 یم راک « جک یتشک هنیمر رد زین امنیس
 نیا رد زین شملیف دنچ رد یتح و درک
 . دون ییزاب لر

 ناگشیپرنهرگیدیدنچ ات دهاوخیم وا
 .دیامن چیسب شزرو فرط هب ار امنیس

 . دوشم هدید
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 مولیم و . دش ور هیضق نخآ رد اما
 هرهش نارادتسود زا یکی هک دیدرگ
 «تسین یدج عوضوم» شیامن هک ولشایغآ
 یاوهبو هدعآششوخ وا یزاب زا هدید ار
 تسولشادغآهرهش نامه رتخد هکنیا
 . دنک بابح ار شزیم لوپ هتساوخ

 هجوتهمه یتقو راک رخآ رد لاح رهب
 و دمآ "هک مه هرهش دوخ . دنوش ناشهاتشا

 ۱ دید كيدزن زا ار شدازمه

 تاعوبطم یابند زا یئاهربخ #

 دش عباش ناهگا . هتشذگ هنفه []

 بینوفیمن رشتنم تسیدم هک هلجم دنچ
 -«یسودرف»و « هاپس و دیبس» هلمج زا

 هکنیابلاج . دیدرگ دنهاوخ رشتنم اددجم
 تالجم نيا راشتنا زا نخس هکنیا رب هوالع

 بزور»ددجم راشتنا هعباش ء تسا نایم رد

 یتاعوبطم لفاحم رد مه « شتآ همان

 نیلوئسم زا یتقو اما , سریم شوگب
 ناشددجم راثتنا زا نخس هک تایرشن نیا

 «میدیسرپار *عباش نیا معقس و تحص « تفر

 ار باوج ۰ رادیتعم هدنخ كي اب یگمه

 تسا یربخ اعقاو ابوگ ۱.۰ دندروآ مه

 هدربلان هما زور و تالجم تسین دیما و
 . دنوش رشتفم هرابود

 مان ؛ نارهت وپدار راک زاغآ اب []
 ناراکمهتسیل رد ار یتاعوبطم زا یرایسب
 مئاف دین . ميونشیم . نارهت ویدار

 میل كي ۰ نارهت ویدار ریدم یماقم
 ار فلتخم ناگدنسیون زا بک رم یناعوبطم

 دادعت یلوقب و تسا هدروآ درگ مه رود
 نارهت وبداراب هک تاعوبطم ناگدنسبون

 نبنایرجم دادعن زا یتح « دنراد یراکمه

 حیضوت نيا اب هتبلا و دنسه رتشیب ویدار
 یرجم ؛ اه یتاعوبطم نیا زا نت دنچ هک
 ! .دناههش زین نآرهت ویدار یلاههمانرب

 امن هراتس ب ۲۳۹ هرامش



 تم

 یبک نیلوا
 «ناریا تخاس » ملیف یپک نیلوا لا

 نارسباملیف هناخ یادص ورس رپ لوصحم
 اکیرمآ زا هتفه نیا یسیلگنا یادص اب

 مانسجنا زا دعب ات دش لاسرا ناریا

 .ددرگ _شیامهن هدامآ _یسراف یرادرب ادص
 هدهبنآ شخپ روما هک یگنر نیا رد

 یردان ریما و تیساناپ یئامنیس نامزاس

 ساسارب ناريا یامنیس بوخ. نادرگر اک
 ینادرگهراک كرویویلردشدوخ زا یئوبرانس
 تسا یلصا شقنرگ افیادار دیعس تسا هدرک

 یلع نآ هدننک هیهق هک ار ناربا تخاس

 یرادربملیق نایلاپ سورطپ تسا یوطترم
 . تسا هدرک

 خرس بش
 نونکات هک یزاسلیف یبلطم دیعس ال

 ةسچوک یاهیلیف ینادرگراک هنیمز رد
 ومع :كنلسپ « مشخ هاگ داعیم « اهدرم

 .هتخاس ار رگید ملیف ود یکی و یلابتوف
 یاهتسیرانس نیرتراکر پ هلهج زا و تسا
 هتفه نیا زا تسه زین ناریا يامنيس

 هک یاهزات یوپراتس ساسارب اصخش
 و هیهن« حرسبش» هب موسوت سا هتشون
 نیا رد ۰ دومن زاغآ ار یملیف ینادرگر اک

 بهلیف روپفداص جریا طسوت هک یگنر ملیف
 یناهاشالیژ « یرداق جربا ددرگیه یرادرب

 رگید یاهدع و لالج ؛ تایب هبوبحم
 .دنزاد کارش

 دش عورش چیپاپ
 دیعسروپ لیعسا هزاتراک ی رادربملیف

 زا تسا یلوصحم هک «جیپاپ » هب موسوم

 هتفه نیا زا یمیلست یثامیس نامزاس
 نیا رد .. دش زاغآ یفجت داوج طسو

 « قوئو رهچونم یعامتجا ماردولم ملیف
 ءارآ هژینم ۰ یفسوی الهش « دینم نمهب

 هک ار .چیپ اپ . دنراد ترش لالج و

 تسا یمیلست ورسخ نآ هدننک. هیهت

 رولب غاب ,
 « رولب غاب» شیامن هدامآ ملیف 8

 سامارب هک ینبحم رصان دیدج راک
 ینادرگر اک و هیهت شذوخ زا یئوبرانس

 دهاوخ نآرک( یور هب یدوزب تسا هدرک
 هللارکش طسوت هک ملیف نیا رد . دمآ

 نآ شخپ روماو هدش یرادربملیف یعیفر
 تساماروناپ یئامنیس_نامزاس _یهدهعب

 دیدج هرهچ« رهورف البل « هداز ینف زیورپ
 رفیناضمر « یفامیلس نیورپ < دیفم نموه
 . دنراد تکرش رگیدی اهدع و

 . زولب غاب : رد رهورف الیل و هداز ینف زیورپ . دینم نموه لا
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 تکرش زا .تسا يلوصحم هک یمتسر ایک سابعراک «شرازگ » یگنر ملبف []
 ناشفایسوم « یراط « هانپ راشفا شوروک - ولشادغآ هرهش نآ رد و ینامنیست امدخ
 دودح دنوم هنیس امنیس رد شیامن هتفه ود یط دنراد تک رشی ًانیم ردنکسا و طاشن

 ههادا موس. هتفه یارب نآ شیامن و تساهدرک شورف نامون رازه تسیب و تسیود
 ۲ یاد

 شوپ هایس

 هتشذگ لاس هک هداز برع ناضمر ال

 دوب هدرک هیهت ار «قیفرت هرح» ملیف

 مانب ار یاهزات ملیف هیهت یدوزب
 :دیامنیم زاغآ « شوپ هایس درم » تقوم
 ساسارب دیعسروپ لیعتسا هک ملیف نیا رد

 تخاسلها وخ یناوریا فسوت زا یئوبراتس
 ناروش « قوئو رهچونم تسا رارق

 رگید :یاهدع و لالج « یئابطابط

 دیدج ملیف رد تسناوتیمن یلبق تادهعت
 هب موسوم  وجلد دمحم و دهاجم ریما
 نیااذل دیامن تکرش «زمرق غارچ ربز»

 سانشرس و بوبحم هرهچ شوگ و گ هب لر
 نیا رد . دش هداد ناریا یامنیس و زاوآ

 نامزاس زا. تسا یلوصحم .هک یگنر ملیف

 + شوگو گ رب هوالع اماروناپ یلامنیس

 نازورفو هرپبش مارهش .. وجلد نازرف
 . دنزاد تک ر ش زین

 تک رب

 قحانو قح ییک :نیلوآ سیف روما نامزاس ار ملیف نیا ۰ دنیامن
 .. دیامنیم شخپ امنیس و

 ولشادغآ هرهش یاجب شوگو گ
 رسطاخب ولشادغآ هرهش نوچ 8

 هزات راک یپک نیلوا هنفه نیا 8

 «قحان و قح» هب مونوم یعیقر زیرع

 ملیف نیا رد . دش شیامن هدامآ و پاچ
 هدش یرادربملیف یعیفر نیسح طسوت هک

 ! وداج غارچ و نیدلاءالع : رد دسنولیلج هناوچ بت ردص ماحرا



 یئامنیس نامزاس هدهعب نآ شخپ روها و

 قوئو رهچونم  دیفم نمهب_تساماروفاپ
 لالج ۰ ینامیلس نیورب « یربازج هناتسم
 . دنراد تکرش رگید یاهدن و یوسوم

 اهینابایخ
 راک « ویسوم و هراوآ » ملیف مان 8

 رییغت « اه ینابایخ » ٩ رافص «م دیدج

 ساساربارثآ رافص هک ملیف فا

 طسوت و تسا هتخاس

 ارد
 شدوخ زا یئویراس

 كيب هدش یرادربلیف یدولا دبنمج
 «نامرآ « یئابطابط زیگناروش . یدرونامیا
 « رغاس فرشا ؛ یونهم نسجم « هردا

 یشخب تیانع و یدب «یراتخم « نامیرن
 یلوصحم هک اه ینابایخ . دنراد تکرش

 طسوت؛  یمیلسق یئامنیس نامزاس زا تسا

 ددرگیم شخپ مليفمابح

 ژاتنوم
 راک یرادربملیف لحارم مامتااب [۲]

 نان » هب موسوم دثو یمساف نیسح هزات
 ویدوتسا زا .تسا یلوصحم هک «قثع و
 ریاسوژاننوم لحارم نونک | مه ملیف سراپ
 یط ملیف سراپ ویدوتسا رد نآ ینف روما

 «قوئورهچونم یگنر ملیف نیا رد . دوفیم
 تمرک اضر « دنولیلج هناوج ۰ یمادنا ریش
 رگید یٍاهدع و یئاضر نسح « یلاضر
 . دنراد تک رش

5 

 :رد هدازیلاو رهچونم و قرثو رهچونم 8

 دش مامت لصحم و لهاج

 ناورشریما هزاث راک یرادربملیف

 یلوصحم هک «لصحم ولهاج » هب موسوم
 دیسر نایاپب هتفه نیا ملبف نارهت زا تسا
 یعیفر هللارکش طسوت هک مایف نیا رد
 نیگل « یدرونامیا كيپ هبش یرادربیلیف
 رگبد یاهدع و یریم - یساق نیسح
 نوسکا مه ناورش زا ۰ دنراد تکرش

 اب زین « مناخ هرعغ نارهول» ملیف
 « نیگن ؛.تدحو ۰ یدرونامبا كيب تکرش
 هزمغشقنب یناهرهق الهش و یریه « راینمهب
 .ت سا شیامن هدامآ مناخ

 دزیریم یکشا بشمآ

 ۰ موسومیریصم رهچونم راک نیلوا 8
 ساسارب هک« دزیریم یکشاب ثما» هب

 هنامآ تسا هتخاس یلابابا سروک زا یاهصق

 یلوصحم هک ملیف نیا رد ۰ دش شیامن
 نآ هدنسنک هیهت و مایف ارماک زا تسا

 و نایبیرق زرهارف تسا یزاجح زبورپ
 .دنرادمدهما ار یلصا یاهشقن نگبو نیلیآ
 زا یاهزات كنهآ شوگ و ک ملیف نیا رد

 تسا . هدناوخ ملیف نتع  ردار هدازیعامش

 یعیطم لامک هک ار دزیریم یکتا بتا
 شضپ .ملیفماسح تسا هدرک_یرادربملیف
 . دیامنیم

 دش مامت

 « و ژاتنوم « یرادربملیف مامنا اب 8

 دایص زیورپ هزات راک یزادربادص

 ملیفنیا « دوریم رهشب دمص » هب مونوم
 دهاوخ شیامن هدامآ رگید هتنه ود یکی ات

 ارنآ دایص هک دوریم رهشب دمص رد .

 براک و هیهت شدوخ زا یئویرانب ساسارز
 -«دمص»دایص زیورپ « تسا هدرک ینادرگ
 «یلعچوق»یدها زیلع «رقابشم» یلضف ریما

 دنمشوه اقلخرف « ادخدک» یعیفش ار
 نیرز نمهب « یزا ریش. لیعسا «اقآ هنن»

 ءاضعازارگیدیاهدع و قوئو سابع « روپ
 رسهشب دعص . دنراد تک رش دابص پورت
 - ملیف تس نیرز اضریلع هک ار دوریم
 شیامنب  رطف دیع و تسا هنر یرادرب

 اش

 دیرخرز

 یثامنیس نامزاس دمآ  دهاوخ ردیمومع
 . دیامنیم شخپ اماروناپ

 شیامن هدامآ رمش

 نآناگدننک هیهت هک «رمش » ملیف لق
 .دش شیامن هدامآ دنتسه رفنیهاش و یناطلس

 ساسارمسبارنآ یقداص ربکا هک ملیفنیارد

 طسوصتوتساهتخاس دازنیفرع زا یئوبرانس

 ِ «سیقلبو ماس» یرادرب ادص ۴ دواد هدیدرگ یرادربملیف نایلاپ سورطب
 یسحا رهچونم « هنگنز یلگ « یدیشر
 یناطلس « دوپ لیلخ فسوب ؛ یشخب تیانع

 شخپ روما . دنراد تک ش رگید یاهدع و
 «كنراگنر» یئامنیس نامزاس یهدهعب رمش

 

 ب

 نیرخآ« ناریا تخاس» زا یاهنحص 8

 . تسا

 تسا

 نا راستشوذ رس

 یکدوردیدج لوصحمژاتنوملحارم لق
 یکدور رد «نازاستشونرس»4) موسومملیف
 تراکت هک ملیف نیا رد . دوشیم یط ملیف

 رد یدابع بجر طسوت یریگناهج ینادرگ
 قدر ونامیا كيب هدش یرادرب :[نزرم

 تک رش یریم و زورهپ . افیدنرفا « هنیرز
 نآ هدننک هیهت هک نازاس تشونرس ۰ دراد

 باگنریئامنیسنامزاس طسوت تسا هدازمیخر
 . ددرگیم شخب كنر

 توهرب یرادرب ادص
 هک «توهرل » ملیف ژاتنوم مامتا اب 8

 بناگر همویدوتسار دناشفا لگ جزیا طسوت

 راک نیمود هک ملیف نیا دش ماجنا ملیف
 یرادرب ادص یاربتسا یریص رهچونع
 هدننک هیهت هک توهرب رد . دش هدامآ

 طسسوت و تسا یئارکش یقت دمحف نآ
 داردیعس هلش یرادربملیف یدنولا دیشمج

 1 ۰ بوک رس: نیرفآ شون
 رگید یاهدع و هدازنواعم ریما «یاررباص
 توهرب . دنراد تکرش

 . دیامنیم شخب اماروناپ

 هللآ رما روپرضخا

 هداژزفارشا یاد
 فارشایادگ» ملیف اننوم مامتا اب 8

 ملیف نيآ ملیفناگرر هم دیدج لوصحم «هداز
 نیا رد ۰ دش هدامآ یراذگ ادص یارب

 یثوپرانس ساسا ربیرداهب هلازازع هک ملیف

 طسوتو .تسا هتخاس روپ نیرز نمهب زا
 « دار دیعس هدش یرادربملیف یعیطم لامک
 « یوسوم لالج « یلابطابط زیگناروش
 ۰: دنراد تکر ش دادرهم دیشمج و دازرهش

 نآ هدننک هیهت هک ار هداز فارشا یادگ

 یشامنیس نامزاس « تسا یعیفر تمعن

 دیامنیم .عیزوآ و شخپ اماروناپ

 هزاس راک ژاتنوم مامتا اب 0
 «سیقلبو ماس» هبموسومیرداق جرپا
 یبلطم دیعس زا یئویراتس ساسارپ هک
 هتخاس تیساناپ یئامنیس نامزاس یارب

 4 هحفص [۲]

 شیامن هدامآ نونکا هک یردان ریمآ هتخاس

 هدامآیراذگ ادص یارب ملیف نیاتسا

 هک سیقناب و ماس یگنر ملیف رد .دش
 زاریشو نارهت رد یکناب اضر طسوت
 نمهب« یرداق جریا هدش یرادربملیف
 «هدازیلع زصان « یرواد هناز رف «هدیفم
 دیدجهرهچ یاهدع و ینامیلس نبورپ
 و ماس یرادریادص هدنراد تفرش
 رظن ریز رگید زور دنچ ات سیفلب
 راکملیف ویدوتسا رد دنولیلج زیگنچ
 .دش دهاوخ ماجنا

 داتفا ریخاتب نندلاوالع

 او نیدلاءالع» ملیف هک .دوب رارق #
 نارک( یورب هامریت رد « وداج غارچ
 هورگ. ندش لیطعت رطاخب .یلو « دیایب
 هورسگ رد هک یفاکش و یمایم اپورا
 ارثکا هورگ نیا و هدمآ دیدپ لاسروینوا

 « دنهدیم شیامن ار یرارکث یاهملیف
 بسانمتصرف هب «نیدلاءالع» ملیف نارکا
 نیدلءالع » رد . دیدرگ لوکوم یرگید
 « تسا نارپا ملیف هناخ لوصحم هک «...و

 اضرو دن هناوج  ردص ماحرا
 . دنراد تکرش رگید یاهدع و دنمشوه

 ی وپاچ هدامآ دی رخ رز یاتسنامزا

 ملیف نیرخآ یررادربادص مامتا اب اقا
 هک« دیزخرز » هب موسوم یلافص_ اضر
 یفامسک هللا بیبح زا یئویرانس ساسارب
 پاچ یارب ملیف نیا ۰ تسا هش "هتخاس
 «« دیرخرز» رد . دیدرگ هدامآ یپک و
 دومحم, هداز یلاورهچونم « قوو رهچونم
 تسک ر ش یربم و انکپ هللادسا « یفطل

 دنراد

 داب دنلب یاه هیاس ۴
 هزان راک ژاتنوم مامتا اب 7

 یاههیاس» هب موسوم ارآنامرف نمهب
 تسهج ملیف نیا « داب دنلب
 نیا رد .تسا هدش هدامآ یراذگ ادص

 و نایبیرق زرسیمارف یگنر ملیف
 ,دنراد هدهعبار یلصایاهشقت ریخشتآ
 ینمنیس نامزاس دا لب یا
 .دیامنیم شخپ اماروناپ

 انس هراتس - ۲۳۵ هرامش


